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Resumé  

Pneumoni er en alvorlig akut inflammation af lungeparenkymet udløst af mikroorganismer og 

rammer mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Der ses en øget risiko for komplikationer 

hos pneumonipatienter. Forskning tyder på at disse komplikationer kan mindskes ved tidlig 

mobilisering under deres indlæggelsesforløb og ved strukturering og accelerering af sygdoms- og 

indlæggelsesforløb. Derfor er der i klinikken et ønske om at undersøge om patienter med pneumoni 

kan indgå i et accelereret patientforløb med fokus på tidlig progressiv mobilisering. 

Studiet er et feasibilitystudie hvor følgende testes: Rekrutteringsomfang, adhærence til intervention, 

drop-out, sikkerhed og testning af undersøgelsesredskaber og måleinstrumenter. 

Resultaterne viste at de inkluderede patienter med pneumoni kan indgå i forløbet og at det er sikkert 

at deltage. Det ser ud til at målemetoderne er velegnede, derimod er der elementer i studiet der ser 

ud til at være mangelfuldt implementeret. Fremadrettede bør fokus være at videreudvikle forløbet 

og bruge mere tid til implementering. Studiepopulationen er for lille til at generalisere resultaterne 

ud til en større gruppe. 

 

Abstract 

Title: Fast-track Pneumonia Pathway - with a focus on early progressive mobilization. A feasibility 

Study 

Pneumonia is a severe acute inflammation of the lung parenchyma causes by microorganisms. 

Pneumonia affects people of all ages and from all social classes. There is an increased risk of 

complications in this group of patients. Research shows that these complications can be reduced by 

early mobilization during their hospitalization and shows the positive effects of structuring and 

acceleration of their hospitalization. Thus, it’s clinical relevant to investigate whether patients with 

pneumonia may be eligible for fast-track pneumonia pathway with a focus on early progressive 

mobilization. 

The study is a feasibility study in which the following are tested: Recruitment Scope, adherence to 

the intervention, drop-out, safety and testing of survey tools and measuring instruments. 

The results show that the included patients with pneumonia can be included in the Fast-track 

pathway and that it is safe to participate. It seems that the measurement methods are suitable, on the 

other hand, there are elements of the study that appears to be inadequately implemented. Forward-

looking focus should be to develop the pathway and spend more time on implementation. The 

sample size is too small to generalize the results out to a larger group. 
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1.	  Baggrund	  	  
Pneumoni er en alvorlig akut inflammation af lungeparenkymet udløst af mikroorganismer (vira, 

bakterier og svampe)(1). Sygdommen inddeles i fire kategorier, idet der er forskel på ætiologi, 

prognose og behandling: Samfundserhvervet pneumoni (Community Acquired Pneumonia, CAP), 

Aspirationspneumoni, Hospitalserhvervet pneumoni (Hospital Acquired Pneumonia, HAP) og 

Ventilationserhvervet pneumoni (Ventilation Acquired Pneumonia, VAP)(1). Der foreligger ingen 

sikker procentuel fordeling i de forskellige grupper. CAP er dog den kategori der forekommer 

hyppigst og HAP er den hospitalserhvervede infektion der forekommer oftest på de danske 

sygehuse(2,3). Pneumoni rammer mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag, dog er den ældre 

borger og spædbørn mere udsat for at få en pneumoni. Kronisk syge, alkoholikere og personer med 

svækket immunforsvar har tillige en øget risiko (1). Ofte er patienterne karakteriseret ved flere 

komorbiditeter, lavt funktionsniveau og nedsat energiindtag(4). Desuden ses en betydelig mortalitet 

som stiger med alderen (5). 

 

Den medicinske behandling og morbiditet knyttet til pneumoni indebærer en øget risiko for 

sengelejekomplikationer (6,7). Komplikationer viser sig som muskelatrofi, træthed, nedsat 

funktionsniveau, nedsat kostindtag, obstipation, tryksår, blodpropper, samt nedsat initiativ til 

egenomsorg (6).  Studier foretaget i Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands 

Hospital har vist, at der i pneumonipatientgruppen, er en mortalitet på 13 % under indlæggelse og 

20 % inden for de første 6 måneder efter udskrivelse, disse tal passer med Europæiske data(8). 

Gennemsnitsmortaliteten under indlæggelse i Danmark (2009) er 11,6 % og 30-dages mortaliteten 

efter udskrivelse er 16,2 % (3). 

 

Der foreligger ingen sikre tal på hvor mange der på verdensplan rammes af pneumoni. 

Forskningsresultater estimer dog at 450 millioner årligt rammes af pneumoni, hvilket svarer til 7 % 

af verdens befolkning (9). 

 

Opgørelser fra Danmarks Statistik viser at der på danske sygehuse i 2011 blev indlagt 40.000 

borgere med en pneumoni. Det svarer til en stigning på 1,7 indlæggelser pr. 1.000 indbyggere siden 

2006 (10). Set i lyset af den stigende incidens med alderen, vil pneumoni også på sigt være en 

sygdom, der vil have betragtelig sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser. På Nordsjællands 

Hospital bliver der årligt indlagt 3.200 patienter med pneumoni. Størstedelen indlægges på Lunge- 
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og Infektionsmedicinskafdeling til specialiseret medicinsk behandling. I 2013 blev der i afdelingen 

registreret en gennemsnitlig indlæggelsestid på 10 dage for patienter indlagt med pneumoni 

sammenlignet med den gennemsnitlige indlæggelsestid for danske patienter indlagt med 

samfundserhvervet pneumoni (CAP) på 8 dage (2010-2012). Egne beregninger foretaget fra Lunge- 

og Infektionsmedicinsk afdeling viste at en gennemsnitsindlæggelse i direkte udgift koster 40.000-

50.000,- DKK. Dertil skal lægges omkostninger i forbindelse med sygemelding og øget hjælp fra 

primær sektor efter endt indlæggelse. 

1.1	  Indledning	  
Indenfor det kirurgiske speciale, er der gennem de seneste 15 år arbejdet med principper for 

accelererede patientforløb (11). Et accelereret patientforløb eller et Fast-track forløb er et 

tværfagligt behandlingskoncept til nedbringelse af operationsmorbiditet, hospitaliseringsbehov og 

rekonvalescens(12). Det accelererede patientforløb indenfor kirurgien har via et målrettet klinisk 

fokus på mobilisering og perioperativ smertelindring, samt præcise beskrivelser af de involverede 

faggruppers opgaver og arbejdsgange, formået at nedsætte liggetiden for patienterne. Antallet af 

komplikationer herunder lungekomplikationer, forbundet med operation, immobilisering og 

hospitalisering er tillige nedbragt(12-16). Dette er i særlig grad dokumenteret blandt patienter med 

hoftefraktur og andre kirurgiske (colonkirurgi) og medicinske problematikker (11,12,17).  

 

For at kunne arbejde med strukturerede fast-track patientforløb er det nødvendigt at diskutere, 

hvordan patientdeltagelse og empowerment1 kan inddrages og medtænkes i forløbet. 

Patientdeltagelse og empowerment er et krav i det danske sundhedsvæsen, hvilket ses i 

sundhedsloven kapitel 5, hvor der står, at alle har ret til at blive informeret og medinddraget i 

beslutninger omkring behandling af sygdom(19). Medinddragelse kan defineres på forskellige 

måder. Region Hovedstaden definerer det på følgende måde: “Med medinddragelse i eget forløb 

forstås, at man involverer patienten i planlægning og beslutninger af betydning for eget 

behandlingsforløb. Det betyder, at den sundhedsprofessionelle inddrager patienten som en aktiv 

medspiller med unikke ressourcer, præferencer og rettigheder, der skal tages hensyn til” (18). 

 

I det medicinske speciale er de accelererede forløb et mere ubeskrevet kort, uden den store 

forskning. Der er i det medicinske speciale fokus på kliniske evidensbaserede patientforløb, der 

                                                
1 Patientens egne ressourcer og muligheder for at føle sig i kontrol over eget liv(18). 
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beskriver ”best praksis”(5,20). Meget af litteraturen indenfor pneumoniområdet fokuserer på 

biomarkører, antibiotika, radiologi, prognostiske og diagnostiske vurderingsredskaber.  

Et af hovedelementerne i de kirurgiske accelererede forløb er mobilisering(11,15). Mobilisering 

indenfor pneumoniområdet er kun beskrevet i et begrænset omfang, selvom de få undersøgelser der 

foreligger viser store positive effekter ved mobilisering (21,22). Indenfor pneumoniområdets 

patientforløb ligger der en del anbefalinger der omfatter lungefysioterapi (5). Det kan tænkes at 

disse anbefalinger har overskygget mobiliseringen, som derfor ikke er valgt som generelt 

indsatsområde for pneumonipatienter. Et amerikansk studie (21) beskriver hvordan tidlig 

mobilisering reducerer indlæggelsestiden hos patienter med pneumoni, og er et af få studier 

indenfor området og bliver ofte brugt som reference i andre studier. På trods af denne viden, er 

mobilisering til pneumonipatienter ikke struktureret og velimplementeret i klinisk 

praksis(21,23,24). 

 

For at et projektet skal blive implementeret succesfuldt, kræves der en omfattende opbakning fra 

ledelse, samarbejdspartnere og medarbejdere(25,26). Det kræves en ændring i klinisk praksis at 

overgå fra konventionel behandling til at arbejde med accelererede patientforløb.  Denne ændring 

kan være en omvæltende proces for en medarbejdergruppe og kræver grundigt forberedelse(27,28). 

 

Struktur og evidensbaserede patientforløb til pneumonipatienter beskrives i et par forskellige 

studier(5,22). Resultaterne peger i samme retning. De viser at strukturerede patientforløb med 

relevante målsætninger, er effektivt, i forhold til udbytte af plejen og forkortelse af indlæggelsestid 

(5,22).  

1.	  2	  Litteratursøgning	  
 
Der er udarbejdet en systematisk litteratursøgning i PubMed og Cinhal. PubMed er skønnet 

relevant, da det er en international database med henvisninger til mere en 15 millioner artikler inden 

for sundhedsvidenskab. Databasen er produceret af National Library of Medicin, USA. CINHAL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er valgt på baggrund af den store 

bibliografiske database, som dækker syge- og sundhedspleje, samt beslægtede discipliner som 

fysioterapi, ergoterapi og ernæring. 
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Der er lavet en todelt litteratursøgning forstået på den måde at der er en søgning der knytter sig til 

det omkring pneumoni, mobilisering og accelererede patientforløb, samt en søgning der knytter sig 

til det at implementere og lave forandringer i klinisk praksis. 

	  

For at sikre en systematisk gennemgang og vurdering af litteraturen er Polit og Beck’s(29) trinvise 

guide for udarbejdelse af systematisk litteratursøgning brugt, se bilag 1. 

 
Søgning	  1	  
 
Inklusionskriterier: 
 

• Studier med tydlige resultater i forhold til struktur af patientforløb. 

• Studier med tydlige resultater i forhold til mobilisering af pneumonipatienter. 

 

Følgende søgeord er brugt: Pneumonia, Critical Pathways, Clinical Pathways. Fast track, Early 

mobilization, Early ambulation, Functional status, Activities of daily livings (ADL) og Functional 

decline. Søgeordene er brugt både som fritekst og som Mesh-words/Subheadings i forskellige 

kombinationer, for yderligere beskrivelse se bilag 2. Nedefor et flow over inklusion og eksklusion 

af artikler i søgning 1. 

 
Figur 1. Flowdiagram over inklusions og eksklusionsprocessen. 

 

Efter selektionsprocessen, er fire artikler, vurderet relevante på bagrund af inklusionskriterierne. 

De fire artikler der er valgt på baggrund af den systematiske litteratursøgning, lever alle op til de 

inklusionskriterier der blev opstillet. Artiklerne er kritisk vurderet ud fra to forskellige checklister, 

Hits	  i	  alt	  ved	  søgning	  
i	  PubMed	  og	  CINHAL	  

154	  

Inkluderede	  på	  
baggrund	  af	  [tel	  

(84)	  

Inkluderet	  på	  
baggrund	  af	  abstrakt	  

(12)	  

Inkluderet	  e^er	  
gennemlæsning	  

(4)	  

Ekskluderet	  e^er	  
gennemlæsning	  

(8)	  Ekskluderet	  på	  
baggrund	  af	  abstrakt	  

(72)	  Ekskluderede	  på	  
baggrund	  af	  [tel	  

(70)	  
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en checkliste for kohorteundersøgelser og en for randomiserede kontrollerede studier. Begge 

checklister er udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer (30). 

 

Søgning	  2	  
 
Inklusionskriterier 
 

• Artikler indeholdende empiri omhandlende implementeringsstrategier eller udarbejdelse af 

implementeringsstrategier for implementering af evidens-baseret praksis eller patientforløb i 

en sygeplejerskegruppe.  

 
Følgende søgeord er brugt: Health Plan Implementation, Nurses, Evidence-Based Practice, Critical 

Pathways, Implementation and Implementation Strategies. Søgeordene er brugt både som fritekst 

og som Mesh-words/Subheadings i forskellige kombinationer se bilag 3.  

Nedefor er et flow over inklusion og eksklusion af artikler i søgning 2. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Flowdiagram over inklusions og eksklusionsprocessen af litteratur omhandlende implementering og forandring. 

 

Efter selektionsprocessen, er tre artikler vurderet relevante på bagrund af inklusionskriterierne. De 

tre artikler der er valgt, på baggrund af den systematiske litteratursøgning, lever alle op til de 

inklusionskriterier der blev opstillet. Artiklerne er kritisk vurderet ud fra en checkliste til 

systematiske oversigtsartikler udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer(30). 

 

I alt er der fremkommet 7 artikler som der vil blive henvist til i opgaven. Der er lavet en 

håndsøgning af referencerne opgivet i de inkluderede artikler. Af relevante kilder fremkom kun 

	  
Hits	  i	  alt	  ved	  søgning	  i	  
Pubmed	  og	  Cinahl	  

510	  
	  

Ekskluderet	  på	  
baggrund	  af	  [tel	  og	  

gengangere	  
420	  

Inkluderet	  på	  
baggrund	  af	  [tel	  

90	  

	  
Ekskluderet	  på	  

baggrund	  af	  abstrakt	  
72	  
	  

Inkluderet	  på	  
baggrund	  af	  abstrskt	  

18	  +	  11	  fra	  
håndsøgning	  

Ekskluderet	  e^er	  
gennemlæsning	  

26	  

Inkluderet	  e^er	  
gennemlæsning	  

3	  
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gengangere. Derudover er der lavet en fritekstsøgning på Bibliotek.dk, Cochrane Library og 

Google, her fremkom intet nyt. Vurdering og præsentation af artiklerne kan ses i bilag 6. 

1.3	  Afgrænsning	  af	  problemstilling	  
Komplikationer efter hospitalisering er et velbeskrevet problem, som der fokuseres på i 

sundhedsvæsenet (6). Det der ikke er velbeskrevet er, at pneumonipatienter har en øget risiko for 

specifikke komplikationer i forhold til patienter med blodprop i hjertet eller stroke(23). Stroke og 

blodprop i hjertet, er velbeskrevne sygdomme og kører efter fastlagte forløb fra mistanke til 

diagnose og videre til behandling og genoptræning. Inden for pneumonidiagnosen er sådanne forløb 

ikke synderligt udbredt, oftest er forløbene beskrevet i korte sekvenser uden sammenhæng gennem 

hele forløbet (23). Eftersom der er en øget risiko for komplikationer hos pneumonipatienter, antages 

det, at denne gruppe vil opnå store positive effekter ved strukturering og accelerering af deres 

sygdoms- og indlæggelsesforløb. Dette underbygges med det faktum at de accelererede kirurgiske 

forløb har formået at mindske komplikationer forbundet med hospitalisering (11). 

Carratala et.al beskriver hvordan fastlagte mål eller kriterier er effektivt og brugbart for klinikeren, 

for at vurdere en pneumonipatientens tilstand og dermed vurdere udskrivelsesparathed(31).  

 

Som beskrevet, er pneumoni en diagnose som fylder meget i det danske sundhedsvæsen. Det er en 

diagnose der i stigende grad er indlæggelseskrævende, hvilket sundhedsøkonomisk er en udfordring 

(9,10). Hovedparten af alle pneumonipatienter på Nordsjællands Hospital indlægges i Lunge- og 

Infektionsmedicinsk afdeling, derfor er der i klinikken et ønske om at strukturere dette 

patientforløb. Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital er interesserede i 

at undersøge og afprøve hvorvidt et tværfagligt behandlingskoncept, inspireret fra de kirurgiske 

specialer, med udgangspunkt i tidlig progressiv mobilisering, kan appliceres til patienter med 

pneumoni.   
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1.4	  Problemformulering	  
 
Kan patienter med en pneumoni indgå i et beskrevet accelereret patientforløb og deltage i tidlig 

progressiv mobilisering?  

 

Herunder: 

Sker der en udvikling i patienternes mobilisering under indlæggelsen? 

I hvilket omfang udfører sygeplejerskerne de beskrevne sygeplejefaglige opgaver i det accelererede 

patientforløb? 

Hvilke måleinstrumenter og registreringsmetoder er mest valide i henhold til at opsamle og 

registrere information og data omkring de patienter der indgår i det accelererede patientforløb? 

1.5	  Begrebsafklaring	  
Tidlig mobilisering er defineret som 20 min mobilisering fra vertikal til horisontal position med 

benene ud over sengekanten(21). Progressiv mobilisering er defineret som mobilisering i stigende 

intensitet og tid i løbet af indlæggelsen(6). 

 

2.	  Design	  
Designet er et kvantitativt feasibilitystudie med fokus på tidlig progressiv mobilisering i en 

specialiseret Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling. Designet bygger på triangulering af metoder i 

form af patientrapporterede data, kvantificerbare elektroniske accelerometerdata og journal audit.  

2.1	  Feasibilitystudie	  
Et feasibillitystudie, er et studie, hvor man undersøger om en beskrevet intervention er mulig at 

gennemføre og om de målemetoder og instrumenter der er valgt er egnede til formålet (32). 

For at kunne besvare problemformulering, og beskrive og teste interventionens egnethed er der 

derfor udformet et feasibilitystudie. Følgende vil blive undersøgt: Rekrutteringsomfang til forløbet 

og til progressiv mobilisering, adhærence til intervention, drop-out, sikkerhed og om de beskrevne 

undersøgelsesredskaber og måleinstrumenter er velegnede. Interventionen til denne patientgruppe, 

er ikke afprøvet i andre studier, derfor er et feasibilitystudie velegnet for at undersøge 

interventionens styrker og svagheder og om den er mulig at indføre i klinisk praksis(32).  
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Aktuelle studie er som beskrevet et feasibilitystudie hvor gennemførbarheden testes, hvorpå det 

fremtidige overordnede kliniske outcome er at nedsætte indlæggelsestiden, samt nedsætte og 

reducere komplikationer (f.eks. tryksår og fald i funktionsniveau) forbundet med hospitalisering i 

forbindelse med pneumoni. Da der er tale om et feasibilitystudie, vil der ikke være mulighed for at 

teste interventionens effekt, men dette studie kan være med til at planlægge og udforme et større 

RCT-studie2 hvor der kan måles en effekt af interventionen.  

2.2	  Videnskabsteoretisktilgang	  
Den videnskabsteoretiske tilgang i denne opgave er den logiske positivisme, da vi ønsker at 

observere, undersøge og måle på forskellige variabler hos de patienter der indgår i studiet(33). 

Genstaden for vores studie er langt hen af vejen fysiske målinger og afprøvning af forskellige 

målemetoder og observationsmetoder, for at udlede kvantificerbare data. Nøglebegreber inden for 

positivismen er målbarhed, analyse, årsag/virkning og verificerbarhed(33). Alle ellementer vil være 

at finde i denne opgave, dog vil årsags/virknings-begrebet fremgå i et begrænset omfang, da vi i 

dette studie ikke som udgangspunkt søger at finde årsager, men derimod udarbejde en beskrivelse af 

de observationer og målinger vi finder. Studiet er opbygget systematisk og transparent, således at 

det er muligt at reproducere data og dermed verificere rigtigheden i resultaterne, hvilket er et vigtigt 

element inden for den logiske positivisme(33). 

	  

3.	  Metode	  og	  materiale	  
I følgende afsnit vil metoden og materielet for studiet blive præsenteret og begrundet. Afsnittet har 

til formål at præsentere og belyse vejen fra problemformulering til konklusionen, dvs. hvilke 

metodiske overvejelser er der gjort og hvilket materiale er der valgt for at kunne besvare denne 

opgaves problemformulering. 

 

Følgende belyses i afsnittet: Rekruttering, intervention, implementering, beskrivelse af variabler, 

dataindsamling og databearbejdning 

                                                
2 Randomiserede kontrollerede studier 
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3.1	  Rekruttering	  og	  inklusionskriterier	  
I følgende afsnit beskrives og begrundes rekrutteringsprocessen og de inklusionskriterier der er 

opsat i forbindelse med studiet.  

 

Målet er at konsekutivt inkludere 20 patienter, dette tal synes relevant, da anbefalingerne for sample 

size indenfor feasibilitystudier og pilotstudier ligger på 10-30 patienter(32,34). 

 

Alle patienter der indlægges i Fælles Akutmodtagelse på Nordsjællands Hospital (FAM), med 

diagnosen pneumoni eller obs. pneumoni behandles ud fra gældende lokale vejledning for 

pneumoni. Patienter der indlægges kan inkluderes i projektet hvis de opfylder inklusionskriterierne. 

Der er opsat en række inklusionskriterier, for at sikre at studiepopulationen repræsenterer det vi 

gerne vil undersøge, samt at sikre at studiet overholder etiske standarder for forskning om og med 

mennesker (35). Inklusionskriterierne er opstillet i tabel 1. 

 

Inklusionsprocessen foregår i dagtiden. Alle patienter inkluderes indenfor de første 12-18 timer 

under indlæggelsen, således at de kan indgå i det accelererede pneumoniforløb indenfor 24 timer. 

 
Tabel 1. Inklusionskriterier for deltagelse i studiet  

1.	  runde	   2.	  runde	  
	  
• ≥	  18	  år	  

	  
• Verificeret	  pneumoni	  ved:	  

- Røntgenpåvist	  infiltrat	  
- Samt	  ét	  af	  følgende	  symptomer:	  

	  	  	  	  	  	  Hoste	  
	  	  	  	  	  	  Purulent	  ekspektorat	  
	  	  	  	  	  	  ”Knitren”	  ved	  lungestetoskopi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Over	  38	  i	  temperatur	  
	  

	  
• Skriftligt	  informeret	  samtykke	  
• Gangfunktion	   inden	   indlæggelse.	   Defineret	   som:	  

”Selvstændig	   forflyttelse	   indendørs	   med	   eller	   uden	  
hjælp	  af	  gangredskab,	  og	  som	  minimum	  kunne	  gå	  10	  
meter”	  

• Læse	  og	  forstå	  dansk	  
• Kognitiv	   velfungerende.	   Defineret	   som:	   ”Ingen	  

betydelige	  kognitive	  svækkelser	  som	  kræver	  hjælp	  og	  
støtte	   fra	   primær	   sektor.”	   Se	   endvidere	   etiske	  
overvejelser	  senere	  i	  opgaven.	  

 
Kriterierne i 1. runde skal være opfyldt før inklusionskriterierne i 2. runde vurderes. Hvis 

patienterne ikke opfylder alle inklusionskriterier vil de blive ekskluderet fra undersøgelsen. 

Inkluderede patienter der eventuelt vil frafalde (drop-outs/drawn-outs) af forskellige årsager, vil 

udgå af forløbet og overgår til almindelig pleje. Alle registrerede data på drop-outs/drawn-outs vil 

blive i databasen for at undersøge karakteristik ved de patienter der forlader undersøgelsen.  
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I henhold til Helsinkideklarationen (35), er der søgt tilladelser hos datatilsynet og videnskabsetisk 

komité, til at gennemføre undersøgelsen, ligeledes ansøges afdelingsledelsen om accept.  Der er 

udarbejdet et skriftligt informationsmateriale til patienterne som skal ligge til grund for, deres 

skriftlige informerede samtykke. Det er derfor vigtigt at patienterne er i stand til at læse og forstå 

dansk. Hvis dette ikke er tilfældet vil de som tidligere beskrevet blive ekskluderet.  

 

Det vurderes at indikationen for undersøgelsen er så stærk at det er umagen værd og etisk 

forsvarligt at bede deltagerne om at deltage i undersøgelsen. Det vurderes desuden at der ikke vil 

være nogen risiko forbundet for patienterne ved at deltage i undersøgelsen.  

3.2	  Intervention	  
Dette studie bygger på en intervention der skal afprøves. Ifølge ”Den store danske ordbog” betyder 

intervention indgriben i en eksisterende situation for at ændre udfaldet. I klinikken har vi et ønske 

om at gribe ind i eksisterende praksis og ændre udfaldet. Vi kan i dette studie, ikke konkludere på 

om interventionen ændrer udfaldet, men derimod undersøge om selve interventionen er mulig.  

 

Den overordnede intervention består i at deltage i et accelereret pneumoniforløb med fokus på 

struktureret progressiv mobilisering og anvendelse af accelerometer3.  I det følgende afsnit vil 

delelementer i interventionen blive beskrevet og begrundet. 

 

Det første element i interventionen handler om mobilisering og især tidlig mobilisering. Som 

beskrevet tidligere, foreligger der studier som konkluderer at tidlig mobilisering har en positiv 

effekt på pneumonipatienter(21). Da vi i vores nuværende praksis ikke arbejder med systematisk og 

struktureret dokumentation i forhold til tidlig mobilisering eller mobilisering generelt, har det ikke 

været mulig at undersøge eller observere hvordan det bliver udført i dagligdagen. Det antages at 

denne manglende struktur medfører en stor variation af mobiliseringen, samt en stor variation af 

kvaliteten og omfanget af mobiliseringen. På baggrund af dette er der udarbejdet en plejeplan med 

fastsatte mobiliseringsmål. Disse skal ses som en rettesnor for hvor meget patienterne optimalt set 

skal mobiliseres under deres indlæggelse. Plejeplanen er udarbejdet som at afkrydsningsskema, med 

mulighed for at skrive en kommenter. Der krydses af i boksene ud fra de mål patienterne opnår. 

Hvis målet ikke opfyldes helt, sættes der ingen krydser, men der kan skrives en kommentar i 

kommentarfeltet. Under den første samtale under inklusionen bliver patienterne mobiliseret til 
                                                
3 Accelerometer, er et redskab til at måle fysisk aktivitet via forskellige indikatorer som f.eks.:, skridt og bevægelse. Det 
er en sensor som påsættes kroppen, som efterfølgende via software kan aflæses(24,36). 
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sengekanten, her får de påsat et accelerometer, og de skal udfylde to spørgeskemaer. Således sikres 

det at alle inkluderede patienter bliver mobiliseret i minimum 20 min, da selve inklusionssamtalen, 

inklusiv besvarelse af spørgeskemaer tager ca. 30 minutter. 

 

Da litteraturen er sparsom i forhold til mobilisering af patienter med pneumoni, har det været 

vanskeligt at fastslå, hvor meget eller hvor lidt mobilisering der skal til, samt, hvordan mobilisering 

skal stige i takt med indlæggelsesdagene. Inspireret af de kirurgiske mobiliseringsplaner, 

sammenlignet med hvad der er beskrevet i litteraturen (6), synes mobiliseringsinterventionen i tabel 

2 realistisk. 

 
Tabel 2. Oversigt over mobiliseringsmål i det accelererede pneumoniforløb 

 

Når patienterne inkluderes i studiet, for de både en skriftlig og mundlig information omkring 

mobiliseringens vigtighed for deres evne til at restituere. Denne information får de løbende i deres 

indlæggelsesperiode og igen når de udskrives. De opfordres til at være ude af sengen så meget som 

muligt og de får at vide, både under indlæggelse og ved udskrivelse, at de skal betragte sengen som 

et sted man kun opholder sig om natten. Det er valgt at patienterne skal have denne information 

flere gange, da deres fokus i løbet af indlæggelsen skifter. De er som oftest meget syge ved 

                                                
4 ELS står for Extra Lectum Sedens og betyder at patienten skal sidde op i en stol eller på sengekanten. Elevation af 
hovedgærde er ikke nok.  

Mobiliseringsmål	  
	   Dagvagt	   Dato/	  

sign	  
Aftenvagt	   Dato/	  

sign	  
Dag	  1	   ELS4	  i	  minimum	  20	  min	  □	  

Begrund	  afvigelser:	  
	  
	  

ELS	  i	  minimum	  20	  min	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  
	  

	  
Dag	  2	  

ELS	  ved	  morgenmad	  □	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  x	  1	  time	  □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  	  x	  1	  □	  
Begrund	  afvigelse:	  

	  
	  
	  

ELS	  ved	  aftensmad	  □	  ELS	  x	  1	  time	  □	  
Gangtræning	  x	  1	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  
	  
	  

	  
Dag	  3	  

ELS	  ved	  morgenmad	  □	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  2	  x	  1	  time	  □□	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  x	  2	  □□	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  
	  
	  

ELS	  ved	  aftensmad	  □	  	  ELS	  2	  x	  1	  time	  □	  
Gangtræning	  x	  2	  	  □	  	  □	  	  
Begrund	  afvigelse:	  

	  
	  
	  

	  
Dag	  4	  

ELS	  ved	  morgenmad	  □	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  2	  x	  2	  timer	  □□	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  x	  3	  □	  □	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  
	  
	  

ELS	  ved	  aftensmad	  □ELS	  x	  2	  timer	  □	  □	  
Gangtræning	  	  x	  3	  □□□	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  
	  
	  

	  
Dag	  5	  

ELS	  ved	  morgenmad	  □	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  2	  x	  2	  timer	  □	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  x	  3	  □	  □	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	   ELS	  ved	  aftensmad	  □ELS	  x	  2	  timer	  □	  □	  
Gangtræning	  	  x	  3	  □□□	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  

	  
Dag	  6	  

ELS	  ved	  morgenmad	  □	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  2	  x	  2	  timer	  □□	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  x	  3	  □	  □	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	   ELS	  ved	  aftensmad	  □ELS	  x	  2	  timer	  □	  □	  
Gangtræning	  	  x	  3	  □□□	  
Begrund	  afvigelser:	  

	  

	  
Dag	  7	  

ELS	  ved	  morgenmad	  	  	  	  	  ELS	  ved	  frokost	  □	  
ELS	  2	  x	  2	  timer	  □□	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gangtræning	  x	  3	  □	  □	  □	  
Begrund	  afvigelser:	  

	   ELS	  ved	  aftensmad	  □ELS	  x	  2	  timer	  □	  □	  
Gangtræning	  	  x	  3	  □□□	  
Begrund	  afvigelser:	  
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indlæggelsen og kan have svært ved at overskue meget information. Overskuddet antages at stige i 

løbet af indlæggelsesperioden. 

 

Det andet element i interventionen indbefatter et accelereret og struktureret patientforløb. Denne del 

er tillige udarbejdet som en plejeplan. Plejeplanen skal bruges som redskab til stuegang, hvor 

patientens forløb står tydelig beskrevet i form af hvilke diagnostiske undersøgelser patienten skal 

igennem og hvornår. Plejeplanen er tænkt som et redskab til tværfagligdialog omkring patientens 

tilstand og om denne er i sådan en bedring, at der er mulighed for, at patienten kan overgå til per 

oral antibiotika og dermed overveje om patienten er udskrivelsesparat. Plejeplanerne er tænkt som 

et struktureringsredskab således, at alle patienter i inklusionsgruppen, vurderes og behandles på en 

ensrettet måde. Det er vigtigt at understrege at de diagnostiske undersøgelser og overvejelser der 

ligger til grund for denne del af interventionen, ikke er noget nyt, men blot en strukturering af den 

allerede gældende lokale vejledning der er udarbejdet på hospitalet. 

3.3	  Implementering	  og	  oplæring	  
I dette afsnit vil implementeringsprocessen og den oplæring der ligger til grund for 

implementeringen, blive belyst og begrundet, ud fra valgt implementeringsteori.  

 

Implementering kan forstås som planlægning og udførelse af en række komplekse ændringer, hvor 

der kan opstå potentielle barrierer på forskellige niveauer(28). De aktuelle komplekse ændringer 

består som beskrevet af at sygeplejerskerne skal arbejde struktureret med mobilisering og 

accelererede patientforløb, hvor arbejdsgangen er noget anderledes end den de kender fra tidligere. 

Der er især fokus på at de skal arbejde med de udviklede plejeplaner og lære at bruge dem i deres 

daglige arbejde med pneumonipatienten. Med dette in mente, er det vigtigt at udarbejde en plan for 

hvordan implementeringen skal gribes an, således at potentielle barrierer mindskes. Faktorer der 

kan spille ind i denne proces er:  

 

• Karakterestikken af de individuelle personer i organisationen. 

• Interpersonelle relationer og systemer (kulturer) der er i organisationen, og som skal 

forandres(28). 

I den aktuelle afdeling hvor interventionen skal afprøves er der netop en bestemt kultur omkring 

mobilisering der skal forandres. Det vurderes at mobilisering er en nedprioriteret del af sygeplejen i 

en travl hverdag i afdelingen. Forud for udviklingen af implementeringsstrategien er der set 
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nærmere på afdelingens organisation, hvilket er fundamentet for udarbejdelsen af en 

implementeringsstrategi(28).  

Inspireret af sociolog og professor i kommunikation Everett M. Rogers teori ”diffusion of 

innovation” og hans procesbeskrivelse af hvordan mennesker eller en gruppe tilegner sig en viden 

eller en forandring, er der udarbejdet en plan for undervisning. Nedenfor præsenteres Rogers proces 

i fem stadier: 

• Vidensstadiet (knowledge) - Her introduceres en person eller gruppe for nye tiltag og søger 

at opnå viden og forståelse for dets funktion.   

• Overbevisningsstadiet (persuasion) - Her begynder en person eller en gruppe at søge 

oplysninger omkring fordele og ulemper for at danne holdninger til tiltaget eller den 

forandring, der skal ske.  

• Beslutningsstadiet (decision) – Her begynder personen eller gruppen på baggrund af 

beslutninger at igangsætte handlinger for eller imod forandringen.  

• Implementeringsstadiet (implementation) – Her begynder de nye tiltag at blive anvendt, det 

kræver, at det ”nye” indarbejdes i den eksisterende praksis og skaber en adfærdsændring. 

• Bekræftelsesstadiet (confirmation) – Her søger personen eller gruppen at blive bekræftet i 

deres beslutning om at anvende det nye tiltag(26).  

Det er vigtigt at have denne proces i tankerne ved udarbejdelse af en implementeringsplan, da 

undervisning og information er afgørende for udfaldet af denne proces. Vidensstadiet og 

overbevisningsstadiet er de to første stadier, og de ligger til grund for beslutningen(26). Det 

betyder, at hvis man formår at lave en optimal undervisning og information, hvor det skaber mening 

for adoptanterne, kan det tænkes, at beslutningen om at adoptere tiltaget har et positivt udfald. På 

baggrund af det er der i implementeringsperioden afholdt flere undervisningsseancer á 60 minutter. 

Undervisningen er foregået i mindre grupper á 5-6 personer. Alle medarbejdere i afdelingen har 

deltaget i undervisningen minimum en gang. Projektbeskrivelsen blev gennemgået, og selve 

feasibilitystudiet blev forklaret. Formålet med studiet vægtede højt i undervisningen, i det håb om at 

det nemmere ville kunne give mening for personalegruppen, hvis de kunne se formålet med studiet. 

Det var af høj prioritet at der blev skabt en forståelse for betydningen og vigtigheden af 

feasibilitystudiet. Det at studiet skulle rulles ud på det angivne tidspunkt, kom ikke bag på 

personalegruppen. De er blevet informeret på personalemøder og i nyhedsbreve gennem hele 

arbejdet med projektbeskrivelsen. Det, at de har været informeret gennem hele forløbet, vurderes 

som positivt, da de på den måde har været i Vidensstadiet i en længere periode og måske hurtigere 
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har kunnet flyttes ind i overbevisningsstadiet. Nedenfor vises en plan for information og 

undervisning af plejepersonalet op til implementeringen. 

 
Tabel 3. Plan for undervisning og information i forbindelse med implementering 

 
Den forandring, som personalet har skullet gennemgå ved implementering af det accelererede 

patientforløb, afhang af, i hvilken hastighed og i hvilken grad de kunne og ville optage ny viden. 

Rogers inddeler mennesker i fem kategorier afhængig af, hvor hurtigt de optager ny viden. Fornyere 

(Innovators) er de vovede, der springer ud i alt nyt, står ofte lidt alene i gruppen. Tidlige Optagere 

(Early Adopters) er ofte hurtige til at optage nye tiltag og er oftest respekteret i en gruppe og er ofte 

dem, man rådfører sig med, når nyt skal indarbejdes – de fungerer som meningsdannere (Opinion 

Leaders). Overvejerne (Early Majority) overvejer gerne tingene grundigt, inden de optager et nyt 

tiltag. Skeptikerne (Late Majority) er skeptiske og forsigtige overfor nye tiltag. De har brug for at se 

tydelige fordele ved et tiltag inden de føler sig overbevist om at optage forandringen. Efternølerne 

(Laggards) har tendens til at være mistænksomme overfor nye tiltage og holder sig gerne til det 

traditionelle og kendte. Denne teori er valgt for at identificere afdelingens individuelle personers 

parathed til forandring samt hvilke personer, der skulle bruges som drivkraft, og hvilke der skulle 

fokuseres mindre på. Denne teori er også brugt i forhold til at sammensætte de grupper der skulle 

have undervisning sammen, således at de drivkraftige kunne smitte af på de lidt mere tilbageholdne 

personer.  

Lægegruppens introduktion til forløbet har været lidt anderledes en plejepersonalets. På grund af de 

lægelige ressourcer, har det ikke været muligt, at lave små undervisningsseancer med hele 

lægegruppen. De har i stedet fået en fælles undervisning/introduktion til forløbet til deres 

morgenkonference. Det skriftlige materiale og nyhedsbreve har de fået på lige fod med 

plejepersonalet 

Tidspunkt 
 

Proces Handling  

September 2013  - 
December 2014 

Udarbejdelse af projektprotokol. Løbende 
information til personalegruppe. 

Information i form af nyhedsbreve som mail 
og i papirform udleveret i personalets dueslag. 
Samt mundtlig information til 
personalemøder. 

November 2013 Mundtligt oplæg på Sygeplejesymposium 
på Nordsjællands Hospital 

Mundtligt oplæg for alle deltagere ved 
Sygeplejesymposiet 

November 2014 Poster på Sygeplejesymposium på 
Nordsjællands Hospital 

Posteroplæg for alle interesserede på 
hospitalet, hvor feasibilitystudiet 
præsenteredes. 

Januar 2015 Undervisning – 4-5 seancer á 1 times 
varighed. En fælles temaeftermiddag 
 

Undervisning i små grupper á 5-6 personer.  

Februar- Marts 2015  
(uge 7-11) 

Udrulning af feasibilitystudiet.  
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3.4	  Beskrivelse	  af	  variable	  og	  beskrivelse	  af	  valgte	  målemetoder	  
I dette afsnit vil de valgte variabler blive præsenteret og begrundet. De vil blive præsenteret 

gruppevis og enkeltvis og de målemetoder der er valgt til at registrere og måle variablerne blive 

beskrevet og begrundet.  

 

Følgende grupper af variabler er brugt i studiet: 

• Sociodemografiske variabler  

• Kliniske variabler 

• Aktivitetsniveau 

• Patientoplevet helbred 

 

Sociodemografiske variabler indbefatter: Køn, alder, civilstand, indkomsttype, boligforhold og 

uddannelsesbaggrund. Disse variabler er valgt for at kunne præsentere den gruppe der er inkluderet 

til studiet, så præcist som muligt, således at man kan sammenligne gruppen med den almindelige 

befolkning. De forskellige variabler er valgt, da de synes, at give et bredt og generelt billede af de 

personer der inkluderes i studiet. Disse variabler bliver brugt i andre lignende studier(21,31,37,38). 

Senere beskrives de enkelte variabler og hvordan de differentieres. 

 

Kliniske variabler indbefatter: Tid til første antibiotika, registrering af om der er taget ekspektorat 

fra til mikroskopi og dyrkning, indlæggelsestid, revurdering af behandlingsplan på 3. døgn, 

funktionsniveau, ko-morbiditet, lungefysioterapi i form af CPAP eller PEP5. Disse variabler skal 

være med til at beskrive patientens tilstand i løbet af studiet, samt hvordan patintens grundlæggende 

fysiske status er forud for studiet. Variablerne bruges ydermere for at præsentere og argumentere 

for om et specifikt udfald kan skyldes afvigelser eller særlige forhold i de kliniske variabler. Tillige 

med de sociodemografiske variabler er mange af de kliniske variabler brugt i lignende studier, 

hvilket gør at dette studie kan sammenlignes med andre lignende studier(21,31,37,38). Senere 

beskrives de enkelte variabler og hvordan de indhentes, måles og differentieres.  

 

Aktivitetsniveau indbefatter: skridt, måling og af kropslige positioner i løbet af en dag/dage, samt 

registrering af aktivitetsniveau. Da et af studiets hovedområder er mobilisering er det yderst 

relevant at undersøge hvordan og hvor meget patienterne mobiliseres og aktiveres i løbet af en dag. 

                                                
5 C-PAP – Continuous Positive Airway Pressure = konstant positivt luftvejstryk 
  PEP - Positive Expiratory Pressure = positivt tryk ved udåndning 
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Dels ved at måle det og dels ved at observere og registrere den dokumentation, der bør beskrive 

mængden og hyppigheden af aktivitet og mobilisering under indlæggelsen. Senere beskrives hvilke 

måleredskaber der er valgt til at indsamle disse data, samt hvordan de inddeles og differentieres.  

 

Patientoplevet helbred indbefatter: måling af patienternes egen opfattelse af deres helbred løbende 

gennem studiet. Dette gøres ved to forskellige spørgeskemaer som præsenteres senere. Da 

patienterne er omdrejningspunktet for dette studie er det relevant at se nærmere på hvordan de selv 

oplever at de har det i løbet af deres sygdom. Det kunne være aktuelt at lave interviews med 

patienterne, med da det vurderes at være en for tidskrævende proces i den i forvejen stramme 

tidsplan, er det vurderet at validerede spørgeskema er et relevant alternativ for at undersøg hvordan 

patienterne selv oplever deres helbred. Senere beskrives de to forskellige spørgeskemaer og 

hvordan og i hvilken sammenhæng de udfyldes. 

 

Sociodemografiske	  variabler:	  
 
Hermed en oversigt over de sociodemografiske variabler og hvordan de differentieres ved 

indhentning.   
 

Tabel 4. Oversigt over sociodemografiske variabler 

Variabler Differentiering 
Køn - Mand 

- Kvinde 
Alder  
Civilstand - Gift/samboende  

- Kæreste  
- Enlig  

Uddannelse - Grundskole/ikke oplyst 
- Gymnasialuddannelse 
- Erhvervsuddannelse 
- Kort videregående uddannelse(KVU) 
- Mellemlang videregående uddannelse (MVU) 
- Lang videregående uddannelse(LVU) 

Boligforhold - Hus 
- Lejlighed med/uden elevator 
- Plejehjem 
- Beskyttet bolig 
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Kliniske	  variabler:	  
 
Hermed en oversigt over de kliniske variabler, hvorfor de er valgt og hvordan de bliver 

differentieret ved dataindhentning.  

 

Indlæggelsestid er valgt, da vi vil undersøge hvor lang tid patienterne er indlagt i det accelererede 

patientforløb. Tid til første antibiotika, ekspektorat og revurdering af behandling på dag 3., er valgt 

da det er tre hovedindikatorer i den lokale pneumonivejledning. Da vi ved det accelererede 

pneumoniforløb, ønsker at strukturerer den gældende lokale vejledning, er det relevant at se på de 

tre variabler. Ko-morbiditet og lungefysioterapi er variabler der kan have indflydelse på 

patienternes outcome. Ko-morbiditet kan forklare eventuelle svigt i forløbet eller dårligere outcome 

end forventet, hvorimod patienter der har fået lungefysioterapi kan tænkes at have et bedre outcome 

end dem der ikke får. Funktionsniveauet er en vigtig variabel i studiet, da funktionsniveauet kan 

være med til at forklare forskellige udfald i studiet, samt være med til at give en karakteristik af 

patienterne og deres individuelle udvikling igennem forløbet.  
 

Tabel 5. Oversigt over kliniske variabler og differentiering 

Variabler Differentiering Måleinstrument 

Indlæggelsestid - Døgn  
Tid til første antibiotika - Antal timer og minutter  
Ekspektorat til mikroskopi og 
dyrkning 

- Ja 
- Ja, efter opstart af 

antibiotika 
- Nej 

 

Revurdering af 
behandlingsplan på 3. døgn 

- Ja 
- Nej 

 

Funktionsniveau - Scala - Barthel Index-Score 
(beskrives efterfølgende) 

- Activity og Daily Living 
(beskrives efterfølgende) 

Ko-morbiditet - Final Index Score 
 0,1,2 eller 3 

Charlsson comorbidity index 
(beskrives efterfølgende) 

Lungefysioterapi - C-PAP ja/nej 
- PEP-fløjte ja/nej 

 

 

Barthel Index-Score (BI 100), er et scoringssystem som er valideret til at vurdere og observere 

patientens funktionsniveau(39). Da det samtidig kan bruges som et lille interviewredskab kan den 

ydermere bruges til, at i samarbejde med patientens vurdere patientens habituelle funktionsniveau 
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(39). Resultatet man får ud af denne scoring er et tal fra 0-100, hvor 100 svarer til at man er helt 

selvhjulpen.  

 

Activity of daily living (ADL) er et scoringsredskab som bliver brugt af klinikere til at vurdere en 

patients funktionsniveau(6). ADL er en del af den allerede eksisterende indledende 

sygeplejevurdering som alle patienter skal have lavet ved indlæggelse på hospitalet. ADL er valgt 

som målemetode for at sammenligne om den er lige så sensitiv for ændringer i funktionsniveau, 

som den noget mere omfattende Barthel Index-score antages at være. Resultatet man får ved denne 

scoring er et tal fra 7-28 hvor 28 står for at man er totalt afhængig af hjælp, for at klare sig i 

dagligdagen. 

 

Charlson Comorbidity Index: Da ko-morbiditet kan tænkes at indvirke individuelt på det, at indgå i 

accelererede patientforløb, vil disse blive registreret ved hjælp af Charlson Comorbidity Index. 

Redskabet er valideret til formålet og bruges i andre lignende studier (40). Specifikke sygdomme 

giver et antal point som, til sidst udregnes til en så kaldt ”final-index score” og er det tal der fremgår 

i studiet. 

 

Aktivitetsniveau	  
 
For at måle aktivitetsniveauet hos patienterne under indlæggelsen er der valgt to målemetoder, dels 

et elektronisk måleapparat og dels ved dokumentation i plejeplanen. 

 

Det elektroniske måleapparat der er valgt er et så kaldt accelerometer, som er et redskab til at måle 

fysisk aktivitet og kropslig positionering. Accelerometerne der bliver brugt i dette studie er af 

mærket Actigraph og modellen hedder GT9X Link. Måleren er en lille boks på 3 x 3 cm som 

fastgøres i et dertilhørende bælte.  Sensoren kan påsættes flere forskellige steder på kroppen, men 

den mest sensitive placering er på hoften, derfor er denne placering tillige valgt i studiet (24,36). 

Accelerometeren kan måle mange forskellige variabler indenfor bl.a. positioneringer og bevægelser. 

I dette studie er der valgt, at udelukkende fokusere på, antal skridt patienterne tager per time i løbet 

af dagen og hvor meget de står, sidder eller ligger i løbet af dagen under deres indlæggelse og efter 

udskrivelse. Da dette studie bygger på mobilisering og progressivitet i mobiliseringen, giver det 

mening at undersøge hvor meget patienterne rent faktisk bevæger sig og om aktivitetsniveauet 

stiger i takt med indlæggelsen, dette kan accelerometerne give et indblik i. I begge variabler bliver 

der lavet en differentiering, således at der under indlæggelsen præsenteres en daglig udvikling. Data 
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præsenteres per dag, således kan man se en udvikling i løbet af indlæggelsen. I hjemmeperioden 

bliver data kun præsenteret som et gennemsnit eller total af bevægelsen og antal skridt. Dette 

begrundes med at vi er interesseret i at undersøge en eventuel daglig progressivitet i forhold til 

mobilisering under indlæggelsen, samt sammenligne det med hvordan det ser ud når patienten 

kommer hjem. I analyseafsnittet præsenteres beregningerne yderligere.  

 

Det andet redskab der er valgt til måling af aktivitetsniveau er den til formålet udarbejdede 

mobiliseringsplejeplan som er beskrevet tidligere i opgaven. Mobiliseringsplejeplanen er inspireret 

af lignende plejeplaner fra et par kirurgiske accelererede patientforløb(41). Da plejeplanen er 

udarbejdet som et dokumentationsredskab, vil den også blive brugt til at undersøge om den kan 

bruges som redskab for at se på aktivitetsniveauet hos de indlagte patienter. Det er plejepersonalet 

der dokumenterer i plejeplanen og der skal tages højde for dokumentationsbias, i form af 

manglende dokumentation og fejlagtig dokumentation. Desuden er det vigtigt at plejepersonalet 

observerer den angivne mobilisering/aktivitet, for at undgå informationsbias ved udelukkende at 

bruge patienternes udsagn. For at mindske risikoen for bias er der som beskrevet lavet et grundigt 

undervisningsforløb, samtidig med at plejepersonalet er opfordret til at kontakte projektgruppen 

hvis der opstår spørgsmål eller tvivl.  

 

Patientoplevet	  helbred	  

For at undersøge patienternes oplevelse af deres eget helbred er der valgt to spørgeskemaer. 

 

Short Form 12 v. 2 Health Survey, er et generisk6 spørgeskema som er valideret til at undersøge 

personers selvvurderede helbred, både fysisk og mentalt(43). Spørgeskemaet findes i en akut 

version hvor patienterne skal tænke maks. en uge tilbage og en version hvor de skal tænke op til fire 

uger tilbage(44). I dette studie er der valgt at den akutte version skal besvares, da vi ønsker at belyse 

patientens oplevelser så aktuelt som muligt. Patienterne skal svare på de 12 spørgsmål i 

spørgeskemaet i alt tre gange i løbet af studiet.   

 

EQ-5D-5L, er et generisk spørgeskema som ligesom SF-12 er valideret til at undersøge 

patientoplevet helbred(45). Spørgeskemaet er bygget op omkring fem temaer (bevægelighed, 

personligpleje, normale aktiviteter, smerte/ubehag og angst/depression) med hver fem 
                                                
6 Generisk betyder at de spørgsmål der ønskes besvaret er gældende for både raske og syge mennesker. Det betyder at 
man kan sammenligne svarene fra en gruppe patienter med en gruppe raske mennesker. Det modsatte af et generisk 
spørgeskema er et sygdomsspecifikt spørgeskema(42).  
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svarmuligheder. Til sidst bedes patienterne oplyse hvordan de synes at de har det på en visuel 

analog skala som går fra 1-100 hvor en høj score indikerer et godt samlet helbred og en lav scorer 

indikerer det modsatte(46). Patienterne skal svare på de seks spørgsmål i spørgeskemaet i alt tre 

gange i løbet af studiet. 

 

Spørgeskemaerne kan i begge tilfælde enten sendes hjem til patienterne, besvares på stedet eller 

bruges som et mindre interviewredskab(44,46). 

I dette studie bliver de to spørgeskemaer som udgangspunkt udfyldt af patienten selv uden 

indblanding fra plejepersonalet, pårørende eller andre personer. Det kan dog forekomme at enkelte 

patienter har behov for støtte i forbindelse med oplæsning af spørgsmålene   

3.5	  Dataindsamling	  og	  dokumentation	  
I dette afsnit præsenteres dataindsamlingen i en tabel hvor måleinstrument, indsamlingsmetode, 

indsamlingstidspunkt, dokumentationsinstrument og hvem der indsamler data beskrives. Under 

punktet dokumentationsinstrument beskrives kort hvor data registreres og at de senere indtastes i en 

database til videre analyser.  

 

Der er udarbejdet en Case Report Form (CRF)(35) til studiet, dette for at strukturere 

dataindsamlingen og skabe et overblik når data skal indtastes i databasen. Databasen er oprettet i 

SPSS Statistics7, hvor alle sociodemografiske og kliniske variabler indtastet. Patienternes tildeles et 

ID-nummer og deres data bliver derved anonymiseret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 SPSS Statistics- er et statistikprogram som er udgivet af IBM, som bruges til statistisk analyse.  
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Tabel 6. Oversigt over alle variabler, indsamling- og dokumentationsmetode 

Variabler Måleinstrument Indsamlingsmetode Indsamlingstidspunkt Dokumentations-
instrument 

Dataindsamler 

Sociodemografi 
(variablerne indsamles 
på samme måde og på 
samme tispunkt) 

- Samtale med 
patienten/journalaudit 

Inklusionstidspunktet (< 24 h) Registreres i en CRF, 
efterfølgende i 
databasen 

Projektspl. 

Kliniske Variabler      

Tid til første 
antibiotikadosis 

 Journalaudit Ved afslutning af pt.forløb Registreres direkte 
ind i databasen 

Projektspl. 

Ekspektorat til 
mikroskopi og 
dyrkning 

 Journalaudit Ved afslutning af pt.forløb Registreres direkte 
ind i databasen 

Projektspl. 

Indlæggelsestid  Journaloplysning Ved afslutning af pt.forløb Registreres direkte 
ind i databasen 

Projektspl. 

Revurdering på 3. 
døgn 

 Journalaudit/plejeplan Ved afslutning af pt.forløb Registreres direkte 
ind i databasen 

Projektspl. 

Funktionsniveau Barthel-Index 
100 

Samtale/vurdering/ 
observation 

- Inklusionstidspunktet 
(både aktuelt og habituelt) 

- Ved udskrivelse 

Registreres i en CRF, 
efterfølgende i 
databasen  

Projektspl. 

Funktionsniveau ADL Samtale/vurdering/ 
observation 

- Inklusionstidspunktet 
(både aktuelt og habituelt) 

- Dag 3 
- Ved udskrivelse 

Registreres i 
plejeplanen, 
efterfølgende i 
databasen  

Plejepersonalet/ 
Projektspl. 

Ko-morbiditet Charlson 
Comorbidity 
Index 

Journalaudit/samtale Inklusionstidspunktet (< 24 h) Registreres i en CRF, 
efterfølgende i 
databasen 

Projektspl 

Lungefysioterapi  Journalaudit/plejeplan Ved afslutning af pt.forløb Registreres i 
plejeplanen, 
efterfølgende i 
databasen 

Projektspl. 

Aktivitetsniveau 
 

     

Skridt og kropsstilling Actigraph, GT9X 
Link  

Løbende måling vha. 
accelerometer 

Påsættes ved 
inklusionstidspunktet, 
afmonteres ved den 
opfølgende samtale 7-10 dage 
efter udskrivelse. 

Data indlæses i 
Actilife 6 
(medfølgende 
software)   

Projektspl 

Mobiliseringsplejeplan Plejeplan Plejeplan Løbende under indlæggelse 
(efter hver dagvagt og 
aftenvagt) 

Registreres direkte 
ind i databasen 

Plejepersonalet/ 
projektspl. 

Patientoplevet 
helbred 

     

Patientoplevet helbred Short Form 12 v. 
2 Health Survey 

Spørgeskema - Inklusionstidspunktet 
- Ved udskrivelse 
- Ved opfølgning 7-10 

dage efter udskrivelse 

Spørgeskema (papir),  
Indtastes i 
QualityMetric 
(medfølgende 
software) 

Projektspl 

Patientoplevet helbred EQ-5D-5L Spørgeskema - Inklusionstidspunktet 
- Ved udskrivelse 
- Ved opfølgning 7-10 

dage efter udskrivelse 

Spørgeskema (papir), 
indtastes til videre 
analyse i Excel 

Projektspl 
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3.6	  Databearbejdning	  
I dette afsnit vil processen med datarensning og datavalidering blive fremstillet. Der er valgt at have 

dette afsnit med i opgaven, da studiet som opgaven bygger på indeholder en stor mængde data. 

Formålet er at gøre læseren opmærksom, at der igennem studiet har været fokus på korrekt 

dataindtastning, således at eventuelle fejl i data er blevet minimeret. 

 

Da vi i studiet har valgt at arbejde med en CRF, er arbejdet med validering af data blevet 

simplificeret og påbegyndt tidligt i dataprocessen(35). Data er indsamlet og indtastet løbende i 

databasen af samme person, hvilket har betydet at den initiale datavalidering er startet tidligt, ved 

visuel kontrol af rigtigheden i data der blev indtastet (35). Da studiepopulationen er begrænset har 

datamængden ikke været uoverskuelig, hvilket betyder at det har været muligt at lave en manuel 

datarensning efter indtastning i databasen, hvor tydelige fejl er rettet. Ved større studier med store 

mængder data, bør man overveje dobbelt indtastning, hvor to personer uafhængigt af hinanden 

indtaster samme data hver for sig, for efterfølgende at sammenligne og kontrollere de to 

indtastninger(35). Som beskrevet er datamængden i dette studie ikke så stor, derfor synes det 

forsvarligt at springe dette element over. 

 

Da vi har valgt at indtaste data direkte i statistikprogrammet SPSS, har vi også haft mulighed for at 

lave automatisk datavalidering i forbindelse med at databasen er oprettet(35). Dette er muligt da 

SPSS har en automatisk sikkerhedsmekanisme, som gør, at man kun kan indtaste tal, som defineres 

i forbindelse med valg af variable. F.eks. ved indtastning af køn er der kun to muligheder: 1 for 

mand og 2 for kvinde, det vil kun være mulig at indtaste disse to tal, samt en ”missing”-værdi som i 

vores database er defineret som 9999 og angiver manglende data for variablen. 

 

I stedet for at oprette databasen direkte i SPSS, kunne man have valgt at gør brug af et 

datamanagementprogram som f.eks. Epi-data. Fravalget er begrundet med at datamængden i studiet 

er så lille og tidsrammen har været for begrænset til først at indtaste det i en database for så at 

overføre det til et statistikprogram. SPSS har en udemærket funktion der tillader at der oprettes en 

database med mulighed for kontrolleret indtastning, som nævnt i det forrige afsnit. 

 

Ved at lave en manuel testning af data og køre nogle simple frekvenser og histogrammer i SPSS, er 

eventuelle outliers fundet og vurderet, med henblik på om det er en datafejl eller en rigtig men 

ekstrem værdi. Frekvenser laves ved at de ønskede variabler udvælges og indtastes i funktionen 
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frekvens, herved får man en frekvenstabel, som er en simpel optælling af hvor mange gange en 

bestemt værdi er målt. Man kan således få et overblik over eventuelle outlayers.  En frekvenstabel 

kan se således ud: 

 
Tabel 7. Frekvenstabel over aldersfordelingen i studiepopulationen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da accelerometerdata blev overført til den medfølgende software, fremkom der udover de 

forventede grupperinger af bevægelse (liggende, siddende og stående) en fjerde gruppering ”off”. 

Denne kategori rummer de perioder måleren registrerer at den er off. Måleren registrerer en off-

periode når den ligger fladt på et underlag med bagsiden plant. Det kan f.eks. være når den er taget 

helt af og ligger på et bord eller når accelerometeret har drejet sig om på patienternes mave og 

denne samtidig ligger fladt på ryggen. De fleste off-perioder er registreret direkte efter, eller i 

forbindelse med at accelerometeret har registreret en liggende position. Derfor er der i dette studie 

valgt at slå de to kategorier ”liggende” og ”off” sammen. Dette synes acceptabelt set i lyset af den 

litteratur der foreligger på området(47).  

 

4.	  Statistisk	  analyse	  
I det følgende afsnit vil de analysestrategier, metoder og programmer der er valgt til at analysere de 

forskellige datatyper blive præsenteret og begrundet.  

 

Alder 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 49 1 10,0 10,0 10,0 

51 1 10,0 10,0 20,0 

56 1 10,0 10,0 30,0 

65 1 10,0 10,0 40,0 

72 1 10,0 10,0 50,0 

76 2 20,0 20,0 70,0 

78 1 10,0 10,0 80,0 

80 1 10,0 10,0 90,0 

87 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Alle sociodemografiske og kliniske variabler er indtastet og analyseret anonymt i SPSS Statistisk 

Package. For at kunne præsentere studiepopulationen er der udarbejdet deskriptiv statistik for hele 

studiepopulationen og for hvert enkelt variable. Deskriptiv statistik er velegnet til at opsummere 

stikprøvedata på en systematisk og struktureret måde, samt give et overblik over den proportionelle 

fordeling af data(48). Dette er relevant da vi i studiet ønsker at beskrive karakteristikken af 

patienterne, samt hvordan variabelresultaterne fordeler sig. Ved at vælge deskriptiv statistik, er det 

muligt at beskrive fund ved tabeller og diagrammer, hvilket kan være med til at fremme forståelsen 

og overblikket, da billeder ofte kan fortælle mere end ord(48).  Deskriptiv statistik bruges til at få 

overblik over store mængder data og se på hvordan data fordeler sig og varierer. Store mængder 

data bliver reduceret til få tal, hvilket viser sig i de tabeller og diagrammer som fremstilles i 

resultatafsnittet. Data kan illustreres på flere forskellige måder i den deskriptive statistik, i denne 

opgave vil resultaterne blive fremstillet i tabeller og diagrammer.  

 

En del af variablerne bliver i studiet målt flere gange, derfor vil der i resultatafsnittet bliver 

fremstillet nogle tendenstabeller. Her søges det at præsentere den udvikling der sker over tid hos 

patientgruppen. Årsagen til at præsentere data på denne måde er et ønske om at vise en den 

udvikling/afvikling der sker, indenfor en konkret målt variable over tid, uden at undersøge årsagen 

til dette. 

 

Det er fristende at undersøge om der er sammenhæng (korrelation) mellem diverse variabler f.eks. 

alder og funktionsniveau, ved brug af prædikativ statistik. Dette vil imidlertid ikke blive præsenteret 

da, datamængden er så begrænset i størrelsen at der ikke vil vises nogen signifikant forskel. Ved et 

eventuelt fremtidigt studie vil dette være relevant.  

 

I de følgende afsnit præsenteres analysearbejdet med variablerne for henholdsvis aktivitetsniveau 

og patientoplevet helbred. 

4.1	  Analyse	  af	  accelerometerdata	  
Ved endt måling med accelerometerne, tilsluttes måleren en computer og de individuelle data 

indlæses i det medfølgende program ActiLife. ActiLife indlæser data fra hele perioden 

accelerometeret har været på. Der er en stor mængde data der registreres og data kan analyseres og 

bruges på forskellige formål. I dette studie er der valgt at se på fordelingen af de perioder 
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patienterne har stået, ligget eller siddet. Derudover har vi set på det antal skridt patienterne har 

taget.  

 

Accelerometerne indlæses enkeltvis, således får alle patienter en fil med et ID-nummer som rummer 

alle data omkring deres aktivitetsniveau i løbet af hele den periode de har båret måleren. Filen er 

efterfølgende delt op svarende til døgn, hvilket betyder at patienterne har et antal filer svarende til 

de antal døgn de har haft måleren på under indlæggelsen, samt en fil der svarer til hjemmeperioden. 

Denne opdeling er valgt for at få et mere nuanceret biled af og om der er en progression/regression i 

aktivitetsniveau. På denne måde har vi haft mulighed for at undersøge om der er forskel på 

bevægelsesmønsteret på hospitalet og hjemme. 

 

Der er lavet beregninger af hvor mange timer de har accelerometeret på i alt og hvordan fordelingen 

af kropspositioner ser ud hver enkelt dag. Og hvordan fordelingen ser ud for henholdsvis 

indlæggelsesperioden og hjemmeperioden.   

 

Antal skridt er udregnet på hvor mange skridt patienterne har taget i alt løbet af en dag delt ud på 

den tid de reelt har haft måleren på. Således er der udregnet et gennemsnit per time for hver dag 

under indlæggelsen og et generelt gennemsnit per time når patienterne er hjemme.  

 

Udregning ved indlæggelse: Antal skridt per dag / antal timer måleren har været på = skridt i 

gennemsnit/time 

 

Udregning ved udskrivelse: Antal skridt per hele døgn/ antal hele døgn/24 timer = skridt i 

gennemsnit/time  

4.2	  Analyse	  af	  mobiliseringsplejeplan	  
For at analysere mængden af mobilisering ved hjælp af plejeplanerne, har vi taget hver enkelt 

plejeplan og manuelt talt hvor mange vagter (dagvagter og aftenvagter) plejeplanen er blevet brugt. 

Dette tal er tastet direkte ind i SPSS. Efterfølgende har vi talt hvor mange vagter patienten har været 

indlagt. Dette tal er tillige tastet direkte ind i SPSS. Til sidst har vi talt hvor mange vagter, der er 

registreret, at de definerede mobiliseringsmål er opfyldt.  
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Denne del af analysen bliver brugt til at besvare problemformuleringens underspørgsmål i forhold 

til det omfang sygeplejerskerne udfører de beskrevne sygeplejefaglige opgaver.  

4.3	  Analyse	  af	  spørgeskemaresultater	  
I følgende afsnit præsenteres analyseprocessen i forhold til udledning af data fra de to 

spørgeskemaer der er valgt til at belyse patientoplevet helbred. Analyseprocesserne har været lidt 

forskellige, da der til det ene spørgeskema medfølger analysesoftware, hvorimod det anden 

spørgeskema skal analyseres manuelt. 

4.3.1	  Short	  Form	  12	  (SF-‐12)	  

Ved anskaffelse af SF-12 følger der software med, QualityMetric Health Outcomes Scoring 

Software 4.5. Dette program er brugt til indtastning af de fysiske spørgeskemaer i individuelle 

anonymiserede cases med ID-nummer. Efter at patienterne har svaret på spørgeskemaet er det tastet 

løbende ind i scoringsprogrammet.    

 

Programmet analyserer udviklingen i de besvarelse patienterne kommer med. Svarene laves om til 

et tal hvorpå der udregnes et gennemsnit for hver parameter der måles på. Programmet sætter de 

individuelle resultater op imod den generelle befolkning, således kan vi se om patienterne ligger 

udenfor eller indenfor den raske normale befolknings resultater. Vi har valgt at lave en fælles 

analyse over udviklingen af patienternes samlede resultater. Det betyder at vi har lavet et 

gennemsnit over alle patienters svar på dag 1, ved udskrivelsen og på opfølgningsdagen. Det 

betyder at vi har kunnet se en udvikling i hele gruppen, som vi således kan sammenligne med den 

enkelte patients udvikling.  

4.3.2	  EQ-‐5D-‐5L	  

Til dette spørgeskema medfølger der ikke noget software, men en fysisk instruktion til hvordan 

svarene skal håndteres og analyseres. I hver spørgsmålskategori er der fem svarmuligheder, som 

omkodes til et tal mellem 1-5, hvor 1 svarer til ingen problemer og 5 svarer til at patienten ikke kan 

udføre handlingen. De omkodede svar er indtastet i Excel. Der indtastes svar for hvert enkelt 

spørgeskema patienterne har udfyldt, således at der laves et datasæt hvor hvert enkelt spørgeskema 

patienten har udfyldt. Data er efterfølgende lagt over i SPSS, hvor der er trukket frekvenser for 

hvert spørgsmål og for hvert spørgeskema, på denne måde kan der ses en udvikling for hver patient. 

På samme måde som ved det andet spørgeskema udregnes der også et gennemsnit for alle patienters 
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svar på dag 1, ved udskrivelsen og på opfølgningsdagen. Svarmulighedernes omkodning  fordeles 

på en ordinal skala, derfor er frekvenserne udregnet som en median med angivelse af range(48). 

 

Spørgeskemaet indeholder en visuel analog skala (VAS-skala) hvor patienterne skal angive deres 

samlede helbredsopfattelse fra 0-100. Høj score svarer til godt helbred. På samme måde er disse 

scoringer indtastet i SPSS, men her er frekvensen trukket som et gennemsnit (mean) med standard 

deviation, da denne skala svarer til en ratio-intervalskala (48). 

 

5.	  Resultater	  
I følgende afsnit præsenteres fund og resultater fra studiet. Resultaterne vil blive præsenteret både 

som tekst, diagrammer og i tabelform. Til sidst i afsnittet opsummeres resultaterne. 

5.1	  Rekruttering	  
I rekrutteringsperioden som løb over 6 uger, viste det sig at der var færre patienter end forventet der 

opfyldte inklusionskriterierne. Der er konsekutivt inkluderet ti patienter. Patienterne viste en stor 

velvilje til at deltage i studiet. I alt blev 10 patienter spurgt og alle ønskede at deltage. 

5.1.1	  Drawn-‐out	  

Der var ingen patienter der frivilligt valgte at forlade studiet. Derimod afgik en patient ved døden 

og en patient fik en svær forværring af sygdommen og blev overfør til en anden afdeling. Begge 

patienter blev ekskluderet, dog figurerer de data der blev opsamlet inden tidspunktet for drawn-out 

stadig i studiet, og vil figurere i resultatdelen. Det skal pointeres at de to patienter der 

ekskluderedes, ikke har fået forværring i sygdom på grund af deltagelse i studiet. 

5.1.2	  Manglende	  svar	  og	  opfølgning	  

Der er ingen patienter, der har fuldt datasæt. Nedenfor præsenteres de manglende data i punktform. 

 

• En patient som ikke får svaret på spørgeskemaerne ved udskrivelsen. 

• En patient som ved en fejl tager accelerometermåleren af ved hjemkomst 

• En patient som tager accelerometermåleren af underindlæggelsen, da den generer. Måleren 

kommer ikke på igen.     

• På alle plejeplanerne ses der manglende dokumentation i forskellig grad 

• Yderst få patienter får mål muskelomfang ved udskrivelse 
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Der er i alt 5 patienter hvor der både foreligger fuldt sæt accelerometerdata samt et fuldt sæt 

spørgeskemabesvarelser.  

5.1.3	  Patienternes	  adhærence	  til	  studiet	  	  

Der var individuelle forskelle i hvor meget patienterne selv tog initiativ til mobilisering. Ved 

opfordring fra plejepersonalet, var indstillingen positiv. Accepten til at bære accelerometeret var 

høj. Alle patienter havde den på under hele indlæggelsen, undtaget en som efter 10 dage tog den af. 

Ved udskrivelse var accepten også høj. Kun en enkelt patient havde taget den af.   

5.2	  Demografi	  og	  kliniske	  data	  
I følgende afsnit præsenteres de sociodemografiske variabler og de kliniske variabler i hver deres 

tabel. Tabel 8 giver et overblik over deltagernes sociodemografiske karakteristik. Som tabellen 

indiker er der en overvægt af mænd i dette studie. Der ses en overvægt af patienter der er gift eller 

samboende, samt en overvægt at patienter der er på pension. Gennemsnitsalderen er 69 år. 

 
Tabel 8. Oversigt over sociodemografiske variabler i studiepopulationen 

 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 9 viser de kliniske variabler der er målt og registreret. Tabellen viser fordelingen af de 

kliniske variabler mellem patienterne. Tabellen viser at 90 % af patienterne har ko-morbiditeter i 

forskellig grad. Patienternes Barthel-Index score er ved indlæggelse og udskrivelse dårligere end 

Køn  
  Mænd 
  Kvinder 

No. (%) 
8(80) 
2(20) 

Alder, mean (SD) 69(13) 

Civilstatus  
   Gift/samboende 
   Enlig 

No. (%) 
7 (70) 
3 (30) 

Uddannelse  
   Grundskole/ikke oplyst 
   Erhvervsfaglig 
   MVU 
   LVU 

No. (%) 
3 (30) 
2 (20) 
2 (20) 
3 (30) 

Indkomst  
   Arbejde 
   Pension 

No. (%) 
3 (30) 
7 (70) 

Bolig  
  Hus 
  Lejlighed 
  Plejehjem 
  Beskyttet bolig 

No. (%) 
7 (70) 
1 (10) 
1 (10) 
1 (10) 
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deres habituelle score. Det samme gælder ADL-scoren. Indlæggelsestiden er 4 dage i median og 5,1 

gennemsnit. 
 

Tabel 9. Oversigt over fordeling af kliniske variabler i studiepopulationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.	  3	  Plejepersonalets	  udførelse	  af	  de	  beskrevne	  sygeplejefaglige	  opgaver	  i	  

det	  accelererede	  patientforløb.	  
Ved gennemgangen af forløbene viser det sig at mobiliseringsplejeplanen bliver brugt og udfyldt i 

ca. 70 % af vagterne. Det ser ud til at det især er hos de selvhjulpne patienter at plejeplanen er 

udfyldt.  

 

Plejeplan 1 som er forløbsskemaet og det tværfaglige redskab, er udfyldt i ca. 78 % af det antal 

gange det skulle være brugt. 
 Tabel 10. Oversigt over i hvilket omfang plejeplanerne er brugt i forhold til indlæggelsestid 

 
   

Ko-morbiditet  
(Charlston Index)  
  Final Index 0 
  Final Index 1 
  Final Index 2 
  Final Index 3 

No. (%) 
 
1 (10) 
8 (80) 
0 (0) 
1 (10) 

Barthel Index, Mean (SD) 
  Habituelt (selvrapporteret) 
  Indlæggelse 
  Udskrivelse 

 
94,7 (9,7) 
88,8 (18,8) 
88,3 (14,7) 

Activity of daily living, Mean (SD) 
  Habituelt (selvrapporteret) 
  Indlæggelse 
  Dag 3 
  Udskrivelse 

 
8,5 (2,8) 
10,2 (4,4) 
10,9 (5,5) 
10,4 (4,6) 

 
Tid til 1. antibiotika, Mean (SD)  

Timer 
5,9 (2,7) 

Ekspektorat taget fra,  
   Ja 
   Ja, efter antibiotika 
   Nej  

No. (%) 
5 (50) 
4 (40) 
1 (10) 

Lungefysioterapi,  
   PEP-fløjte  
   C-PAP 

No. (%) 
8 (80) 
0 (0) 

Indlæggelsestid  
   Mean (SD) 
   Median (Range) 

Døgn 
5,1 (4) 
4 (14) 

Revurdering på 3. døgn,   
   Ja 
   Nej 
   Draw out 

No. (%) 
7 (70) 
1 (10) 
2 (20) 

Drawn-out,  
   ITA 
   Død 

No. (%) 
1 (10) 
1 (10) 

Plejeplan 1, Mean (SD) 
  Indlæggelsestid 
  Dage den er udfyldt  

 
5,1(4) 
3,9 (1,8) 

Plejeplan 2, Mean (SD) 
  Antal indlagte vagter 
  Antal vagter udfyldt 

 
9,4 (8,8) 
6,5 (5) 
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5.4	  Accelerometerdata	  
I dette afsnit præsenteres accelerometerdata. Data præsenteres i diagrammer som beskriver 

positionering i procent eller tid. Det skal forstås på følgende måde: 

• hvor mange % af tiden står, ligger eller sidder patienterne  

• hvor mange timer står, ligger eller sidder patienterne.  

 

Derudover præsenteres data i antal skridt i en given tidsperiode. Data præsenteres samlet for hele 

gruppen.  

 

Alle patienter er mobiliseret i 20 minutter indenfor 24 timer. 

 

                    
Figur 3. Oversigt over fordelingen af siddende, liggende og stående positionering under indlæggelse og efter udskrivelse 

 

Diagrammet beskriver den fordeling der er i hele patientgruppen under indlæggelse og efter 

udskrivelse. Den blå markering viser hvor meget patienterne står, den røde viser hvor meget 

patienterne sidder og den grønne viser hvor meget patienterne ligger ned. Som diagrammet viser, er 

der en stigning i den blå boks og et fald i den grønne, hvilket kan indikere at patienterne ligger 

mindre der hjemme og står mere.  

 

Nedenfor ses udviklingen i løbet af de tre første døgn i hele patientgruppen. X-aksen angiver den tid 

de i gennemsnit har måleren på. På dag et når de i gennemsnit at have målerne på i ca. 12 timer, 

hvor de på dag to har den på i 24 timer og de på dag 3 har den på i næsten 24 timer i gennemsnit. 
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40%	  

60%	  

80%	  

100%	  
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Standing	   Sieng	   Lying/off	  
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Årsagen til at den ikke er på i 24 timer på dag 3 er at en enkelt patient udskrives på dag 3. Der er 

ingen tydelig udvikling i fordelingen af positioner.  

 

              
 Figur 4. Oversigt over den gennemsnitlige fordeling af kropspositioner de først tre døgn. 

 

Følgende diagram viser det gennemsnitlige antal skridt patienterne tager per time de første tre døgn, 

samt gennemsnittet over antal skridt per time under indlæggelse og efter udskrivelse. Der ses en 

markant forskel mellem det antal skridt patienterne tager under indlæggelse i forhold til det antal de 

tager når de kommer hjem.  Diagrammet viser at det gennemsnitlige antal skridt under indlæggelse 

er større en antallet af skridt de tre første døgn. Dette er fordi at den gennemsnitlige indlæggelsestid 

er mere end 3 døgn, og antallet af skridt stiger i løbet af indlæggelsen. 

 

                               
Figur 5. Oversigt over antal skridt patienterne tager per timer de først 3 døgn og efter udskrivelse. 
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5.5	  Resultat	  af	  spørgeskemaundersøgelsen	  
I følgende afsnit præsenteres data fra de to spørgeskemaundersøgelser. Spørgeskemaerne vil blive 

præsenteret adskilt.  

5.5.1	  EQ-‐5D-‐5L	  

Resultaterne fra spørgeskemaet EQ-5D-5L præsenteres ved hjælp af diagrammer. Hvert diagram 

præsenterer hvert enkelt emneområde som der spørges ind til i spørgeskemaet. Tabellerne indikerer 

at der er en fremgang i alle kategorier fra indlæggelse til udskrivelse, men at der sker en forværring 

ved opfølgningen i kategorierne: Mobilitet, personlig pleje og normale aktiviteter.  Den totale VAS-

score, som indikerer patientens overordnede helbred tyder dog på en stabil stigning fra indlæggelse 

til udskrivelse.   

                 

                 

                   
 
Figur 6-11. Oversigt over udviklingen af selvoplevet helbred ud fra spørgeskemaet EQ-5D-5L 
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5.5.2	  SF-‐12	  

Diagrammet i dette afsnit beskriver udviklingen i de forskellige variabler i spørgeskemaet. Jo højere 

scoren er jo bedre er helbredet. Den normale gennemsnitlige score ligger på 50, hvilket betyder at 

de fleste af scoringerne ligger under den gennemsnitlige befolkning(44).  

 

 
 
Figur 12. Oversigt over udviklingen af selvoplevet helbred ud fra spørgeskemaet SF-12. 

 

Som diagrammet viser, stiger det overordnede fysiske helbred (PCS) fra indlæggelse til opfølgning, 

men oplevelsen af selve funktionsniveauet falder. Der ses en stigning i det overordnede mentale 

helbred (MCS) fra indlæggelse til udskrivelse, men så falder det igen til opfølgningen. Oplevelsen 

af det generelle helbred (GH) stiger under indlæggelse men falder igen frem til opfølgningen. 

 

Spørgeskemaerne ser ud til at være letforståelige og alle spørgsmål var udfyldt hos alle patienter, 

hvilket styrker antagelsen af at de er lette at læse og forstå. 

5.6	  Opsummering	  af	  resultater	  
På baggrund af ovenstående resultater, ser det ud til at det er muligt for patienter med pneumoni at 

indgår i et accelereret patientforløb med fokus på tidlig og progressiv mobilisering. Alle patienter er 

mobiliseret indenfor de første 24 timer. Der ses en markant forskel på mobiliseringsniveauet under 
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indlæggelse i forhold til efter udskrivelse. Patienterne bevæger sig markant mere efter udskrivelse.  

Sygeplejerskerne bruger de beskrevne plejeplaner i ca. 70 % af tilfældene, det ser ud til at det er 

vagtafhængigt hvornår plejeplanen ikke bliver brugt.  

Accelerometerdata vurderes at være et validt måleinstrument til at indhente data omkring fysisk 

aktivitet og kropspositioner. Der ser ikke ud til at være nogen forskel på om man bruger SF-12 eller 

EQ-5D-5L set fra patientens vinkel og brugervenlighed. EQ-5D-5L har færre spørgsmål og fremstår 

mere visuel. SF-12 har et medfølgende software som gør analysedelen nemmere for forskeren der 

skal analysere resultaterne.   

 

Mobiliseringsplejeplanen vurderes til at være et godt redskab for dokumentation af mobilisering, 

dog vurderes det, at plejeplanerne, ikke er sufficient implementeret, målt på det omfang planerne er 

blevet brugt.  

	  

6.	  Diskussion	  	  
I diskussionsafsnittet vil studiets resultater, fund og metode bliver kritisk vurderet og diskuteret ud 

fra gældende evidens og litteratur på området.  

6.1	  Diskussion	  af	  fund	  og	  resultater	  
I dette afsnit diskuteres studiets hovedfund og resultater ud fra relevant teori og evidens. 

6.1.1	  Deltagelse	  i	  et	  accelereret	  patientforløb	  	  

Resultatet peger på at det er muligt for patienter med en pneumoni at indgå i et accelereret 

patientforløb. Studiets resultat underbygges med den begrænsede forskning der foreligger på 

området(21,31).  Det kan diskuteres, om studiepopulationen er stor nok til at generalisere hvorvidt 

alle pneumonipatienter kan deltage. Ud fra en forskningsteoretisk vinkel hverken må eller kan vi 

konkludere på resultaterne(48). Dog kan vi se, at de patienter, der inkluderedes i studiet alle 

gennemførte forløbet, bortset fra de to som vi var nødt til at ekskludere fra studiet på grund af svære 

komplikationer til deres pneumoni. Der var og vil fremadrettet være en stor del af patienterne der 

ikke vil opfylde de nuværende inklusionskriterier, da mange patienter der får en pneumoni er svage 

i forvejen med f.eks. funktionshinder og demens(49). Som beskrevet i indledningen er pneumoni en 

sygdom som i særlig høj grad rammer den ældre borgere. Ældre borgere har ofte mange ko-
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morbiditeter og andre konkurrerende funktionshinder(3). I dette studie var der er del patienter, (vi 

har ingen sikre tal med vurderer at ca. 10-15 patienter blev fravalgt) der ikke opfyldte 

inklusionskriterierne på grund af manglende gangfunktion og demens. Andre lignende studier 

beskriver samme problematik, med at der er en stor gruppe patienter der er for svage til at blive 

inkluderet(31,37), hvilket medfører at data på denne gruppe patienter mangler. Det at data er 

mangelfulde i denne patientgruppe bør ikke betyde at disse patienter, ikke skal tilbydes et lignede 

behandlingsforløb. Det underbygges med den mere generelle forskning, der omhandler henholdsvis 

tidlig mobilisering og strukturering af patientforløb. Forskningen viser effekt i begge 

forskningskategorier, hos den ældre svage medicinske patient(37,38,50).  På baggrund af denne 

forskning vurderes det, at de vil have gavn af at deltage i forløbet(21,31,37,38). Enkelte patienter i 

studiet havde svækket gangfunktion, trods dette blev de også mobiliseret og deres aktivitetsniveau 

steg tilsvarende efter udskrivelse.  

 

Det ser ud til at patienter med pneumoni kan deltage i et accelereret patientforløb med fokus på 

tidlig og progressiv mobilisering. Det ser ud til at det er relevant at patienter med mange ko-

morbiditeter og andre konkurrerende lidelser, tilbydes samme forløb, selvom det ikke er testet på 

denne patientgruppe.   

6.1.2	  Mobilisering	  under	  og	  efter	  indlæggelse	  

Alle patienter der inkluderedes i forløbet blev mobiliseret i 20 minutter inden for de første 24 timer. 

Årsagen til at alle konsekvent blev mobiliseret, må tilskrives det faktum at patienterne aktivt blev 

mobiliseret under inklusionssamtalen. Resultaterne peger på at patienterne bevæger sig markant 

mere når de udskrives fra hospitalet. Det viserer sig både ved det gennemsnitlige antal skridt de 

tager og hvordan deres kropspositionering fordeler sig. Det bør diskuteres hvorfor der er sådan en 

markant forskel i mobilisering under indlæggelse og efter udskrivelse. Det kan tænkes at evnen til at 

tage vare på sig selv under sygdom og indlæggelse påvirkes. For at belyse dette gøres der brug af 

Dorothea Orem’s egenomsorgsteori. Orem beskriver otte universelle egenomsorgsbehov: 

1. Opretholde sufficient vejrtrækning,  

2. Opretholde sufficient væskeindtag,  

3. Opretholde sufficient ernæringsindtag,  

4. Omsorg i forbindelse med eliminationsprocesser og affaldsstoffer, 

5. Opretholde balance mellem aktivitet og hvile,  

6. Opretholde balance mellem at være alene og have socialt samvær,  
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7. Forebygge risici mod liv, virksomhed og trivsel,  

8. Fremme af menneskelig virksomhed og udvikling inden for sociale grupper i 

overensstemmelse med menneskelige begrænsninger og menneskets ønske om at være 

normal(51). 

 

Disse behov har alle en betydning for menneskets funktion og bør være elementer i den basale 

sygepleje. Et af de otte egenomsorgsbehov handler om evnen til at finde balance i forholdet mellem 

aktivitet og hvile(51). Det kan tænkes at dette behov ikke er sufficient opfyldt, da forskellen på 

mobilisering er så markant i forhold til om patienten er hjemme eller indlagt. 

 

Forskningen inden for pneumoni og mobilisering viser at patienter med en pneumoni har gavn af at 

blive mobiliseret tidligt i deres sygdomsforløb, samt at de skal undgå at ligge fladt i en seng(21,52). 

Denne forskning skal holdes op imod den teori der foreligger omkring inaktivitet og immobilitet og 

hvad der sker i kroppen når man er sengeliggende(6). Komplikationerne forbundet med immobilitet 

drejer sig bland andet om muskelatrofi, obstipation, svækket respiration og øget træthed(6). Disse 

komplikationer (især træthed) ses ofte som årsag til at en patient er sengeliggende, og ses i dette 

studie tillige som en årsag til fravigelse af mobilisering hos enkelte patienter. Derfor bør det 

diskuteres om der foregår et svigt bland sygeplejersker i forhold til patienter der får lov til at være 

immobiliserede under en indlæggelse.    

 

Orem præsenterer forskellige mulige senarier der kan gøre sig gældende når det drejer sig om 

egenomsorg under indlæggelse, det kan diskuteres om der er nogle af disse senarier, der gør sig 

gældende i dette studie, når der nu er observeret en skævvridning i forhold til aktivitetsniveauet. 

Drejer det sig om sygeplejesystemer, hvor sygeplejerskerne i løbet af patientens indlæggelse 

hjælper og støtter patienten til at udvikle dennes egenomsorgskapacitet, så de, når de kommer hjem 

har en styrket evne til at varetage egenomsorg og i dette tilfælde mobilisering og aktivitet? Fratager 

sygeplejerskerne patienternes evne til egenomsorg under indlæggelse, og gør patienterne 

initiativløse? Fralægger patienterne selv ansvaret for deres egenomsorg, og forventer at der er en 

person som kommer og fortæller hvad de skal og hvornår? Er patienterne så syge at de har et stort 

behov for hjælp og støtte i forhold til deres evne til at varetage egenomsorg? (51) Der er nok mange 

årsager til denne skævvridning, resultaterne i studiet tyder dog på at denne skævvridning hænger 

sammen med Orems teori om at kravet til egenomsorg øges ved akut sygdom og mødet med 

hospitalsverden(51). Patienterne er svært syge af deres pneumoni og kan tænkes at have svært ved 
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at opfylde egenomsorgsbehovene under indlæggelsen. Sigtet med dette studie er at plejepersonalet 

løbende gennem forløbet skal hjælpe og motivere patienterne til øget mobilisering og aktivitet. 

Dette ser således ud til at fungere, hvis det udelukkende måles på hvordan patienternes evne til 

mobilisering ændres ved udskrivelsen.  

 

Der ses at alle patienter mobiliseres 20 minutter inden for de første 24 timer. Der ses tillige en stor 

forskel på hvor meget patienterne mobiliseres under indlæggelse i forhold til mobiliseringsniveauet 

i eget hjem. Det kan tænkes at denne forskel bunder i patienternes evne til egenomsorg under 

indlæggelse, som enten bliver svækket eller delvist frataget patienterne.  

6.1.3	  Implementering	  af	  plejeplaner	  

Formålet med studiet har bland andet været at strukturere plejen til patienter med pneumoni. 

Patientforløbet er struktureret ved hjælp af to forskellige plejeplaner. Resultaterne fra studiet viser 

at brugen af plejeplanerne ikke modsvarer de forventninger vi har haft. Forventningerne har været 

at tæt på alle patienter havde fuldt udfyldte plejeplaner under deres indlæggelsesforløb. Det viser 

sig imidlertid at ingen af patient har fuldt udfyldte plejeplaner og i gennemsnit bliver plejeplanen 

kun brugt og udfyldt i 7 ud af 10 vagter. Det kan således diskuteres om denne del af studiet er for 

svagt implementeret. I denne forbindelse vil Rogers implementeringsteori blive inddraget for at 

diskutere årsager til den eventuelle svage implementering. Rogers hævder at nye tiltag skal give 

mening for dem der skal adaptere tiltaget hvis det skal lykkes(26). Derfor kan det diskuteres om den 

manglende dokumentation i plejeplanerne fra plejepersonalets side, drejer sig om, at den udformede 

plejeplan ikke giver mening for sygeplejerskerne at bruge. Eller at den ikke giver mening i forhold 

til, at den kan være svær, at tilpasse den enkelte patient. Rogers diskuterer ud fra hans 

overbevisning om at implementering handler om spredning over tid, gennem en række kanaler 

bland medlemmer i et socialt system(26). Hvis spredningen af formålet eller meningen med at 

bruge plejeplaner er fejlet på et tidspunkt i implementeringsfasen kan dette være årsagen til at 

plejeplanerne ikke er brugt optimalt. Vi kan dog ikke konkludere at dette vil være tilfældet 

fremadrettet i studiet og må derfor se om dette er en tendens der fortsætter når yderligere ti patienter 

er inkluderet i projektet. Hvis dette er tilfældet må den bagvedliggende årsag undersøges nærmere.  

 

En anden årsag til den tilsyneladende problematiske implementering kan tænkes at være 

tidsperspektivet (25,26,28). Muligvis er implementeringen sket over en for kort periode, og fremstår 

derfor ufuldstændig. Som beskrevet tidligere i opgaven arbejder Rogers med fem stadier i 
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spredningen af nye tiltag(26), det kan tænkes at tidsperspektivet i forhold til 

implementeringsprocessen i dette studie har været for snævert i forhold til den mængde tiltag der 

skulle implementeres, hvilket kan tænkes er gået ud over brugen af plejeplaner. Rogers hævder at 

der er forskel på i hvilken grad og i hvilken hastighed en person kan optage ny viden(26). Derfor 

kan det tillige tænkes, at det, at plejeplanerne ikke er brugt optimalt, kan være personafhængigt og 

vagtafhængigt. Dette kan vi dog på ingen måde konkludere, da data er begrænsede i forhold til 

hvordan fordelingen ser ud henover vagtlagene.   

 

Implementeringen af plejeplanerene i studiet har ikke været optimal. Der ses problemer omkring at 

plejeplanerene ikke udfyldes i alle vagter. Årsagen til dette bør nok findes i en delvist ufuldstændig 

implementering, hvor det tilsyneladende pressede tidsperspektivet tænkes at spille en rolle.   

6.1.4	  Patienternes	  oplevelse	  af	  dagligdagen	  når	  de	  kommer	  hjem	  

Resultaterne fra de to spørgeskemaer peger i retning af at patienterne har en oplevelse af at de kan 

klare mindre dagligdagsaktiviteter når de kommer hjem i forhold til udskrivelsesdagen. De har en 

oplevelse af at deres fysiske formåen er begrænset. Dette er yderst relevant at diskutere ud fra det 

faktum at patienterne bevæger sig en del mere når de kommer hjem. Resultaterne tyder på at der 

sker et markant skift i aktivitetsniveau, hvilket sandsynligvis kan forklare ved at patienterne synes 

det er hårdt at klare daglige aktiviteter når de kommer hjem, da de ikke er helt raske når de 

udskrives fra hospitalet. Det ser ud til, at de udsættes for et større fysisk krav når de kommer hjem. 

Som tidligere diskuteret kan det tænkes at patienterne fratages eller afgiver evnen til at yde 

egenomsorg, hvilket skal forstås som at patienterne fratages/fralægger sig ansvar for daglige 

aktiviteter under indlæggelsen. Simple ting som at lave the, smøre et stykke brød og rede en seng 

kan tænkes at være særdeles overvældende når man under en 5 dages indlæggelse har fået det 

serveret. Der har i studiet ikke været fokus på daglige aktiviteter ud over det at patienterne skulle 

mobiliseres ud fra de fastlagte mål. Det de derudover har skullet udføre af aktiviteter er ikke 

registreret. Dog ved vi at der ingen af patienterne der selv laver mad eller vasker tøj under 

indlæggelsen. Dette bør fremadrettet medtænkes, da en grundig forventningsafstemning i 

forbindelse med udskrivelse, måske kan være med til at mindske den tilsyneladende store 

overvældelse det er at komme hjem og klare daglige aktiviteter.  
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Her kan Orems egenomsorgsteori igen være relevant at medtænke, da hun definerer fem kategorier 

af sygeplejehandlinger der kan hjælpe patienten til evnen at yde egenomsorg: 

1. At handle for andre 

2. At vejlede andre 

3. At støtte fysisk og psykisk 

4. At skabe et terapeutisk miljø 

5. At undervise(51) 

I dette tilfælde vil den vejledende og støttende funktion være relevant i forhold til at forberede 

patienterne på hvad de kan forvente når de kommer hjem, således at det at yde egenomsorg i eget 

hjem, ikke opleves som en uoverskuelig opgave. 

 

Resultaterne viser at patienterne har en oplevelse af, at de har sværere ved at klare de daglige 

aktiviteter hjemme, i forhold til på udskrivelsesdagen. Det kan diskuteres om denne oplevelse kan 

undgås eller minimeres ved at fokuser aktivt på de vejledende og støttende sygeplejehandlinger som 

Orem beskriver.   

6.2	  Diskussion	  af	  materiale	  
Det kan springe læseren i øjnene at studiepopulationen er noget begrænset i forhold til at det er et 

kvantitativt studie. Selvom der er tale om et feasibilitystudie, er antallet af patienter i den lave ende, 

litteraturen angiver at antallet deltagere bør være 20-30 i et feasibilitystudie(32,35). Optimalt set 

skulle vi have inkluderet 20 patienter, men på grund af en presset tidsplan og 

rekrutteringsvanskeligheder var vi nødt til at begrænse os til de første ti patienter. Dog skal der på 

sigt inkluderes yderligere ti patienter.  

 

Det kan diskuteres om det er etisk forsvarligt at inkludere patienterne i studiet når de er så svært 

syge som de er. Er patienterne i en tilstand hvor de kan tage stilling til om de reelt har lyst til at 

deltage i et studie? Det har været vigtigt at understrege for patienterne, hvilken forskel der er i den 

behandling som vi tilbyder i forhold til den konventionelle behandling. Selvom dette er sagt kan 

patienterne være i en situation hvor de vil gøre alt for at blive raske og dermed sige ja til noget som 

de ikke er helt sikre på, hvad indebærer. Vi mener dog at vi har sikret os mod dette, ved at lave en 

klar procedure, hvor inklusionsprocessen er beskrevet. Alle patienter har en time til at læse alt 

informationsmateriale igennem og så får de en mundtlig information inden de tager stilling til om 

de ønsker at deltage. De bliver, som beskrevet tidligere i opgaven, informeret om at de til en hver 
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tid kan trække sig fra studiet uden grund. Videnskabsetisk komité har tillige godkendt projektet og 

der bør således være basis for at studiet overholder de etiske regler for forskning med mennesker.   

6.3	  Diskussion	  af	  metode	  
I dette afsnit vil studiets design, analysemetode og målemetoder blive diskuteret ud fra relevant 

teori. 

6.3.1	  Diskussion	  af	  studiets	  design	  

Som beskrevet er studiets design et feasibilitystudie, hvor vi hvor vi undersøger om en beskrevet 

intervention er mulig at gennemføre og om de målemetoder og instrumenter der er valgt er egnede 

til formålet (32). Designets styrke er, at man ved brug af en relativt lille studiepopulation, kan 

undersøge om en defineret intervention er mulig eller ej(32). Ofte bruges et feasibilitystudie for at 

teste om en intervention kan bruges i et større studie, oftest randomiserede kontrollerede studier.  

Ved at gøre brug af en lille studiepopulation er det også nemmere at arbejde mange variabler 

samtidig, for så senere at udvælge de mest egnede(32). Denne metode har vi også valgt, da vi har et 

relativt stort antal variabler, som på sigt kan tænkes at indskrænkes til et færre antal.  

Der vil i dette studie ikke være muligt at konkludere noget på udviklingen i patienternes 

mobilisering og selvoplevede helbred, da populationen er yderst begrænset(34,35,53,54). Det er 

vigtigt at understrege at dette på intet tidspunkt har været formålet med studiet. Når det så er sagt 

kan man se nogle tendenser, som kan pege i en specifik ønsket eller uønsket retning. 

 

Ved at vælge et design som et feasibilitystudie uden en kontrolgruppe vil der ikke være mulighed 

for at måle på effekter og årsagssammenhænge (48). Rent forskningsteoretisk er feasibilituystudiet 

et svagt design som ved en publikation vil ligge lavt både i evidensniveau og evidensstyrke(55). 

Dette har vi dog været bevidst om inden studiets start. Det er vigtigt at understrege at dette studie, 

højst sandsynligt, skal ligge til grund for et større stude, hvilket betyder at designet er yderst 

velegnet til det formål som studiet beskriver.  

 

Ved at vælge et kvantitativt studie, vil der ikke være mulighed for at undersøge patienternes unikke 

oplevelser af det at indgå i et accelereret patientforløb. I modsætning til planlagte forløb, i de 

kirurgiske specialer, er patienterne i dette studie inkluderet på et tidspunkt hvor de sygdomsmæssigt 

kan være hårdt pressede. Denne oplevelse har nogle patienter beskrevet sparsomt ved 

opfølgningssamtalerne, men de er ikke dokumenteret og kan derfor ikke præsenteres. Det kan 

diskuteres om det er etisk korrekt ikke at undersøge disse oplevelser, når man nu ved at der 
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patienter med unikke oplevelser. Det er i dette studie ikke muligt at undersøge om disse oplevelser 

relaterer sig direkte til studiet eller mere er et generelt billede af, hvordan det er at være svært akut 

syg, på grund af en lungebetændelse. Det kan synes som en begrænsning af studiet ikke at få denne 

oplevelse med, men det har været nødvendigt at begrænse studiet.  

6.3.2	  Diskussion	  af	  studiets	  analysemetode	  

Der er i studiet blevet brugt deskriptiv statistik for at analysere og præsentere resultater og fund. Det 

at vi har arbejdet med deskriptiv statistik betyder at vi udelukkende har anvendt statistiske metoder 

for at få et overblik over data(48). Det har for os ikke været relevant at anvende andre statistiske 

metoder, da vores datasæt er begrænset. Vi kan således ikke gøre bruge af prædikativ statistik, hvor 

formålet er, at overføre resultaterne fra studiepopulationen til resten af befolkningen, ved at arbejde 

med korrelationstest og hypotesetestning (48). Ved at arbejde med deskriptiv statistik har vi haft 

mulighed for at skabe et overblik over studiepopulationen, vi har samtidig haft mulighed for at se 

nogle tendenser. Det er en overskuelig måde at arbejde med data, da det er muligt at skabe et 

overblik over et stort datasæt, med mange variabler.  Ligesom andre typer data er det vigtigt at 

aktivt arbejde med at undgå tastefejl. Dette vil forplumre resultaterne og eventuelt give fejlagtige 

resultater(48). Som beskrevet tidligere har vi løbende gennem studiet arbejdet aktivt med 

datavalidering ved at forindstille sikkerhedskoder i statistikprogrammet SPSS, for at undgå 

indtastningsfejl. Da der er mennesker der arbejder med data, kan det ikke garanteres for at tastefejl 

er helt undgået(35,48,56).   

6.3.3	  Diskussion	  af	  studiets	  målemetoder	  

I dette afsnit vil brug af spørgeskemaer og accelerometer blive diskuteret.  

Spørgeskemaer	  

Ved at arbejde med spørgeskemaer, med lukkede spørgsmål er der en mulighed for at se en 

udvikling i patienternes svar(57). Der kan ses en tendens i deres individuelle svar. Ved at bruge 

lukkede spørgsmål, men få svarmuligheder, har vi i studiet kunne se nuancer i svarene, hvilket kan 

være med til at give et større og bredere overblik over patienternes oplevelse af eget helbred.  

 

Vi har ved brug af spørgeskemaer på en billig og nem måde fået overblik over hvordan patienterne, 

der indgik i studiet, selv opfattede deres helbred(57). Vi kan i studiet se hvordan patienternes egen 

opfattelse af deres helbred ændrer sig i takt med deres indlæggelse, hvilket har været et interessant 

fund i dette studie.  Ulemperne i dette tilfælde kan tænkes at være, at patienternes mulighed for at 
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perspektivere på egne oplevelser ikke er mulig(57). Derfor kan man ikke spørge ind til 

komplicerede emner som kræver en dialog. 

Accelerometer	  

Accelerometerne har været med til at give et overordnet billede af, hvordan studiepopulationens 

bevægelsesmønstre har set ud, under indlæggelse og efter udskrivelse. Ved at bruge et 

accelerometer har vi haft mulighed for at observere patienternes aktivitetsniveau i hjemmet uden at 

patienterne har skullet rapporter mundligt eller skriftligt tilbage. Accelerometer er en nyere måde at 

måle aktivitetsniveau på hos indlagt patienter. Det at det er en nyere måde at arbejde på, har det 

været udfordrende, da litteraturen om lignende studier er begrænset. I den forbindelse har vi fået 

vores egne erfaringer, som til tider har været vanskelige at få bekræftet eller afkræftet. Der har dog 

været stor velvilje fra producentens side, som har været behjælpelig ved tvivlspørgsmål. Som 

beskrevet tidligere i dataafsnittet, fandt vi hurtigt ud af, at der under målingsperioderne opstår 

mange off-perioder.  Vi har valgt, på baggrund af litteraturen og producentens tilbagemeldinger, at 

slå perioderne ”liggende” og ”off” sammen. Dette bør dog diskuteres, da vi ikke ved, hvad disse 

perioder reelt dækker over. Ud fra patienters udsagt og egne observationer (ikke registreret) 

vurderes det, at det ofte har drejet sig om, at måleren har drejet sig rundt om livet og derfor giver en 

fejlmåling. Dette bør vi fremadrettet arbejde videre med, således at denne rotation af måleren 

undgås eller mindskes. Det kan være svært helt at undgå at måleren bevæger sig, da patienterne til 

tider, kan tænkes at glemme at de har måleren på eller er uopmærksomme.  Desuden kan vi ikke 

undgå at måleren drejer rundt om natten når pateinterne sover. På trods af denne usikkerhed 

omkring ”off”-perioderne vurderes det, ud fra erfaringerne, studieresultaterne og litteraturen at det 

er en velegnet måde, at måle aktivitetsniveau, hos indlagte patienter(24,36,47). 

 

Overordnet kan det argumenteres for at metoden, designet og målemetoderne der er valgt i studiet, 

er relevante at bruge i forhold til det, studiet har ønsket at undersøge. Det er vigtigt at diskutere at 

valg af design og metode kan fremstå svagt i en større kontekst. Dog skal der holdes fast i det 

formål som studiet har og dermed relevansen og styrken i dette studiedesign. 
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7.	  Konklusion	  
I dette afsnit vil der blive konkluderet på studiets fund og resultater.  
 
På baggrund af fundende og resultaterne i dette studie, kan det konkluderes at patienter med en 

pneumoni kan indgå i et accelereret patientforløb med fokus på tidlig og progressiv mobilisering. 

Konklusionen begrundes med at der er stor adhærence til forløbet fra patienternes side og ingen 

frivillige frafald. Det kan imidlertid være studiets begrænsning, at der ikke er mulighed for, at 

generalisere resultaterne ud til hele gruppen af pneumonipatienter på hospitalet.  Det konkluderes 

dog at elementer af forløbet kan bruges til alle grupper af patienter uden hensynstagen til ko-

morbiditet og multisygdom. 

 

Det kan konkluderes at studiet ikke er fuldstændig implementeret i personalegruppen og at der skal 

arbejdes videre med denne del af studiet. Det drejer sig i særlig grad om at bruge plejeplanerne. 

 

Det kan konkluderes at brug af accelerometer er velegnet til at måle fysisk aktivitet under 

indlæggelse og efter udskrivelse. Resultaterne er tydelige og lette at arbejde med og tolke. 

Patienternes adhærence til at bruge måleren er stor og det er kun få patienter der har gener af den og 

ser sig nødsaget til at tage den af.  

 

Spørgeskema er en velegnet måde at måle selvoplevet helbred i en større gruppe og over tid. Begge 

spørgeskemaer vurderes til at være velegnet til formålet og viser lignende resultater.  Det 

konkluderes derfor at det må være en individuel vurdering af hvilket spørgeskema man vil bruge.  

	  

8.	  Perspektivering	  
I dette afsnit vil dele af resultaterne og konklusionen blive perspektiveret. Sigtet med dette afsnit er 

at komme med forslag til forbedringer indenfor arbejdet med denne type studier. 

 

Studiet kan konkludere at patienter med pneumoni kan indgå i et accelereret patientforløb med 

fokus på tidlig og progressiv mobilisering. Det tyder ikke på at der er nogen risiko ved at deltage i 

studiet.  
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For at få et større nuanceret billede af hvordan der skal arbejdes videre med studiet, kræves det at 

studiet udvides. Udvidelsen af studiet kan dreje sig om at få flere patienter med, udvide det til andre 

patient kategorier og eventuelt lave et multicenterstudie hvor forskellige hospitaler og afdelinger 

indgår.  For at kunne generalisere resultaterne og se effekter kræves det som tidligere nævnt at der 

gøres brug af en kontrolgruppe. Det kunne meget vel tænkes at være en lignende afdeling på et 

andet hospital med samme patientklientel.  

 

Som beskrevet indledningsvis, foreligger der et større spansk RCT-studie som har afprøvet et 

lignende forløb(22), dog uden med måling af aktivitetsniveau. De har overvejende positive 

resultater hvilket styrker anbefalingen om at vores studie skal videreudvikles og afprøves. 

 

For at optimere implementeringsdelen af lignede studier, bør der fokususeres på processtyring og 

procesmåling ved brug af procesindikatorer. Altså hvordan skal implementeringen se ud og hvordan 

går implementeringen, som er mindst ligeså vigtig som selve studiet(27,28). Ved at bruge 

procesindikatorer, kan man belyse konkrete aktiviteter og opgaver, i et patientforløb, hvilket kan 

give et billede af i hvilket omfang specifikke procedurer udføres i praksis(58). Således kan man se i 

hvilket omfang et nyt tiltag er implementeret.  Ved at nedbryde implementeringsprocessen i mindre 

elementer muliggør det, at man kan arbejde dynamisk, og arbejde frem og tilbage i 

implementeringens forskellige processer. Dette er en del som tager tid, hvilket også er en vigtig 

forudsætning for at implementeringen lykkes(25,27,28,59-62). 

 

Brug af accelerometer er vurderet til at være en god måde at måle patienters aktivitetsniveau. Brug 

af accelereometere er, som beskrevet, sparsomt belyst i litteraturen, derfor bør det afprøves og 

bruges i flere og forskellige sammenhæng og blandt forskellige patientgrupper. 
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Bilag	  2-‐	  Søgestrategi	  søgning	  1,	  PubMed	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søgning	   Søgerunde	  1	   Mesh-‐terms/fritekst	   Hits	  
#	  1	   Pneumonia Mesh 75 268 
#	  2	   Pneumonia Fritekst 121 027 
#	  3	   Critical Pathways Mesh 4831 
#	  4	   Critical Pathways Fritekst 58 137 
#	  5	   Clinical Pathways Fritekst 82 009 
#	  6	   Fast track Fritekst 3053 
#	  7	   Early Ambulation Mesh 1979 
#	  8	   Early Ambulation Fritekst 3509 
#9	   Early mobilization Fritekst 9181 
	      
	   Søgerund 2 Kombination  
#	  10	   1 OR 2  OR 121 027 
#	  11	   3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 108 413 
#	  12	   7 OR 8 OR 9 OR 9181 
	      
Søgning	   Søgerunde 3  Kombination  HITS 
#	  13	   10 AND 11 

(Filter: engelsk og nordiske sprog, voksne, 
publiseret inden for 10 år) 

AND  83 

#	  14	   10 AND 12 AND 37 
	      
	      
	   Artikler funder via håndsøgning 11 I alt til vurdering 100 +11 
	    I alt efter ekskluderet på titel 63 
	    I alt til gennemlæsning efter 

eksklusion på abstract 
8 
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Bilag	  3	  Søgestrategi	  søgning	  1,	  CINAHL	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søgning	   Søgerunde	  1	   Headdings/fritekst	   Hits	  
#	  1	   Pneumonia Headdings 10 186 
#	  2	   Pneumonia Fritekst 13 800 
#	  3	   Critical Pathways Heddings 3 306 
#	  4	   Critical Pathways Fritekst 3 459 
#	  5	   Early Ambulation Headdings 438 
#	  6	   Early Ambulation Fritekst 523 
#	  7	   Early Mobilization  Fritekst 340 
	    Kombination  
#	  8	   1 OR 2 OR 13 832 
#	  9	   3 OR 4 OR 3 459 
#	  10	   5 OR 6 OR 7 OR 788 
	      
	      
Søgning	   Søgerund 2  HITS 
#	  11	   8 AND 9  (filter: exclude MEDLINE; 

language: Enlish, Swedish, Danish and 
Norwegian) 

AND 34 

#	  12	   8 AND 10 (filter: exclude MEDLINE; 
language: Enlish, Swedish, Danish and 
Norwegian) 

AND 8 

#	  13	   8 AND 9 AND 10 (filter: exclude 
MEDLINE; language: Enlish, Swedish, 
Danish and Norwegian) 

AND 1 

	      
	      
	    I alt til vurdering 43 
	    I alt efter eksklusion på titel 21 
	    I alt til gennemlæsning efter 

eksklusion på abstract 
4 
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Billag	  4	  Søgestrategi	  søgning	  2,	  Pubmed	  
 

 
 
 

Søgning	   Søgerunde	  1	   Mesh-‐terms/fritekst	   Hits	  
#	  1	   Health plan implementation Mesh 3912 
#	  2	   Health plan implementation Fritekst 7680 
#	  3	   Guideline implementaion strategies Fritekst 1423 
#	  4	   Implementation strategies Fritekst 14 521 
#	  5	   Implementation Fritekst 130 474 
#	  6	   Nurse Mesh 70 874 
#	  7	   Nurse Fritekst 295 834 
#	  8	   Evidence Based Practice Mesh 62 282 
#	  9	   Evidence Based Practice Fritekst 89 865 
#	  10	   Critical Pathways Mesh 4680 
#	  11	   Critical Pathways Fritekst 33 131 
	      
Søgning	   Søgerund 2 Kombination HITS 
#	  12	   1 OR 2  OR 7610 
#	  13	   3 OR 4 OR 5 OR 130 474 
#	  14	   12 OR 13 OR 130 998 
#	  15	   6 OR 7 OR 295 834 
#	  16	   8 OR 9 OR 90 118 
#	  17	   10 OR 11 OR 33 229 
#	  18	   16 OR 17 OR 122 750 
	      
Søgning	   Søgerunde 3  Kombination  HITS 
#	  19	   14 AND 15 AND 9529 
#	  20	   14 AND 15 AND 16 AND 1082 
#	  21	   14 AND 15 AND 18 AND 1196 
#	  22	   14 AND 15 AND 16 AND 17 AND 25 
#	  23	   14 AND 15 AND 17 AND 139 
#	  24	   14 AND 15 AND 17 

(Filter: engelsk og nordiske sprog) 
AND 132 

	      
Søgning	   Søgerunde 4 Kombination  HITS 
#	  25	   14 AND 16 AND 17 AND 159 
#	  26	   14 AND 16 AND 17 

(Filter: engelsk og nordiske sprog) 
AND 146 

	      
Søgning	   Søgerunde 5 Kombination HITS 
#	  27	   24 OR 26 OR 254 
	    I alt til vurdering 254 
	    I alt efter ekskluderet på titel 63 
	    I alt til gennemlæsning efter 

eksklusion på abstract 
8 

	    Artikler funder via håndsøgning 11 
	    I alt til vurdering 19 
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Billag	  5	  Søgestrategi	  søgning	  2,	  CINAHL	  
 
 

 
 

Søgning	   Søgerunde	  1	   Headdings/fritekst	   Hits	  
#	  1	   Program implementation Headdings 12 796 
#	  2	   Implementation Fritekst 44 233 
#	  3	   Implementaion strategies Fritekst 468 
#	  4	   Health plan implementation Fritekst 1 
#	  5	   Nurse Headdings 151 395 
#	  6	   Nurse Fritekst 145 749 
#	  7	   Evidence Based Practice Headdings 40 026 
#	  8	   Evidence Based Practice Fritekst 6 552 
#	  9	   Critical Pathways Headdings 3 264 
#	  10	   Critical Pathways Fritekst 254 
	      
	      
Søgning	   Søgerund 2 Kombination HITS 
#	  11	   1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 44 233 
#	  12	   5 OR 6 OR 230 894 
#	  13	   7 OR 8 OR 42 133 
#	  14	   9 OR 10 OR 3 334 
	      
Søgning	   Søgerunde 3  Kombination  HITS 
#	  15	   11 AND 12 AND 7 000 
#	  16	   11 AND 12 AND 13 AND 215 
	      
	      
Søgning	   Søgerunde 4 Kombination  HITS 
#	  17	   11 AND 13 AND 3 001 
#	  18	   11 AND 13 AND 14 AND 48 
	      
	      

Søgning	   Søgerunde 5 Kombination HITS 
#	  19	   11 AND 12 AND 14 OR 79 
#	  20	   16 OR 18 OR 19 OR 332 
#21	   16 OR 18 OR 19 (filter: exclude 

MEDLINE; language: Enlish, Swedish, 
Danish and Norwegian) 

OR 256 

	      
	    I alt til vurdering 256 
	    I alt efter eksklusion på titel 35 
	    I alt til gennemlæsning efter 

eksklusion på abstract 
10 
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Bilag	  6	  –	  Kvalitetsvurdering	  af	  artikler	  
Titel Early Mobilization of Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia 
Forfatter, år, land Mundy et. al 2003. USA.. 
Formål Undersøge om tidlig mobilisering af hospitaliserede voksne med CAP reducerer LOS. 
Deltagere/population 458 personer indlagt med CAP fra november 1997-april 1998.  

Inklusionskriterier: 
• >18 år 
• nyt infiltrat på røntgen af thorax 

Samt et af følgende symptomer: 
• Hoste 
• Ekspektoration 
• TP >37,8 ° 

Eller to af følgende symptomer 
• Pleuritissmerter, Dyspnø, Svingende mental status eller Leukocytose > 12,000/µL 

Design/metode Grupe Randomized Clinical Trial. Forskellige hospitaler deltager i studiet, forinden studiestart 
foreligger et pilotprojekt, som bruges til at regne på størrelsen af ”samplesize”, undersøge forskelle 
mellem hospitalsafdelingerne samt forskelle mellem patienterne på de tre forskellige hospitaler. De 
deltagende afdelinger blev randomiseret til ”intervention” eller ”usual-care”. I alt blev fem afdelinger 
tildelt ”intervention” og 12 afdelinger ”usual-care”. 

Intervention Tidlig mobilisering defineret som forflytning ud af seng med skift fra horisontal til vertikal position i 
minimum 20 minutter indenfor de første 24 timer efter indlæggelse. Efterfølgende med progressiv 
forflytning hver dag. (Toiletbesøg, samt oprejst position i sengen ved måltider talte ikke som 
forflyning). 

Resultat Alder, køn og sværhedsgrad af sygdom var ligeligt fordelt i interventionsgruppen og kontrolgruppen. 
Length of stay (LOS) var signifikant lavere i interventionsgruppen (mean 5.8 vs. 6.8 days). Der var 
ingen andre differencer i outcomes mellem de to grupper.  

Konklusion Tidlig mobilisering af patienter hospitaliseret med CAP, reducerer den overordnede LOS. 

Evidensniveau/styrke Evidensniveau 1b evidensstyrke A 
 
Titel Effect of a 3-Step Pathway to Reduce Duration of Intravenous Antibiotic Therapy and Length of Stay 

in Community-Acquired Pneumonia 
Forfattere, år, land Carratala et. al. 2012. Spanien. 
Formål Undersøge om hvorvidt brugen af et 3-steps patientforløb var sikkert og effektivt i forhold til at 

reducere brugen af intravenøs antibiotika og nedsætte liggetiden for patienter med CAP 
Deltagere/population 401 personer indlagt med CAP fra Maj 2005-December 2007.  

Inklusionskriterier: 
• >18 år 
• nyt infiltrat på røntgen af thorax 

Samt et af følgende symptomer: 
• Hoste 
• Ekspektoration 
• TP >38,0 ° eller < 35,0° 
• Pleuritissmerter  
• Dyspnø 
• Kreptation ved stetoskopi 

Design/metode Prospektivt randomiseret kontrolleret studie. Patienter der ved indlæggelse opfyldte 
inklusionskriterierne samt gav informeret samtykke, blev randomiseret til enten at følge 3-steps 
patientforløbet eller til at få almindelig pleje.  

Intervention Det tre trin i patientforløbet bestod i: 
1. Tidlig mobilisering 
2. Brug af objektive kriterier for overgang fra IV-AB til oral AB. 
3. Brug af prædefinerede kriterier for beslutning om udskrivelse. 

Tidlig mobilisering blev defineret som 20 min oprejst position inden for de første 24 timer, men 
progressiv øgning i mobilisering under indlæggelsen. 

Resultat Medianen i LOS var 3,9 dage i interventionsgruppen og 6,0 dage i kontrolgruppen. Medianbrug af 
IV-AB var 2,0 dage i interventionsgruppen og 4,0 dage i kontrolgruppen. 

Konklusion Brugen af 3-steps patientforløb var sikkert og effektivt i forhold til at reducerer LOS for patienter 
med CAP. Dette vil reducerer sundhedsfaglige omkostninger. 

Evidensniveau/styrke Evidensniveau 1a, evidensstyrke A 
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Titel Functional Disability, Cognitive Impairment, and Depression After Hospitalization for 

Pneumonia 
Forfattere, år, land Davydow. Et. al.  2013, USA. 

Formål At undersøge hvorvidt hospitalisering på baggrund af pneumoni er associeret med 
funktionsfald, forringelse af kognitiv funktion og depression. Derudover sammenligne disse 
svækkelser med hvad der er set ved myokardie infarkt eller stroke. 

Deltagere/population 1434 voksne over 50 år som sammen overlevede 1711 indlæggeler for pneumoni, myokardie 
infarkt eller stroke. Data er taget fra ”the Health and Retirement Study” (1998-2010). 

Design/metode Data fra er prospektivt kohorte studie, med minimum et opfølgende interview mellem 1998-
2006. Data blev indsamlet fra ”the Health and Retirement Study” (1998-2007). Alle patienter 
blev fulgt indtil død eller til interviewet i 2010 Der blev fokusret på de patienter der levede 
længe nok til at som minimum blive interviewet en gang. 

Intervention Ingen 
Resultat Hospitalisering på grund af pneumoni var associeret med fald i funktionsniveau under 

indlæggelse hos de patienter der havde normal funktionsniveau inden sygdom og indlæggelse.  
Der sås ydermere at faldet i samme patientgruppe var større hos pneumonipatienter end hos 
patienter med myokardie infarkt.  

Konklusion Hospitalisering ved pneumoni hos den ældre borger er associeret med efterfølgende funktions - 
og kognitiv svækkelse. Fokusering på forebyggelse af sygdom og interventioner under 
indlæggelse for at undgår efterfølgende svækkelser kan tænkes at påvirke resultatet. 

Evidensniveau/styrke Evidensniveau 2a, evidensstyrke B 
 
 

 
 
 
Titel What drives change? Barriers to and incentives for achieving evidence-based practice. 
Forfattere, år, land Grol, Richard and Wensing Michel, 2004. The Netherlands 
Formål Beskrive hvordan barrierer og incitamenter til forandring kan identificeres, kategoriseres 

og anvendes til at skræddersy interventioner, således at der kan faciliteters en ønsket 
forandring. 

Design/metode Review - oversigtsartikel 
Resultat/Konklusion Selvom vi er opmærksomme på forståelsen af de faktorer, der faciliterer eller hindrer en 

forandring i klinisk praksis, mangler der stadig indgående viden om, hvilke faktorer der 
er afgørende for at opnå hvilke ændringer, i hvilke målgrupper og hvilke indstillinger,der 
skal gøres. Der kræves fortsat testning og forskning inden for dette område.  

Evidensniveau/styrke Evidensniveau IV, evidensstyrke D 

 
 
 

Titel Clinical Pathway Care Improves Outcomes among Patients Hospitalized for Community-
acquired Pneumonia (CAP) 

Forfattere, år, land Hauck. Et. al. 2004, USA. 
Formål Undersøge virkningen af evidensbaserede kliniske patientforløb på seks outcomes af pleje til 

patienter indlagt med CAP 
Sted for undersøgelsen 31 forskellige sygehuse i USA. Alt fra små sygeklinikker til store universitetshospitaler.  
Deltagere/population Patienter med CAP udskrevet mellem Januar 1999-December 2001. I alt indgik 22 196 

patientjournaler 
Design/metode Retrospektivt kohorte studie for at undersøge associationen mellem patientforløb og en række 

mål herunder proces-, kliniske- og økonomisk outcome  
Intervention Ingen 
Resultat Patienter der indgik i et fastlagt patientforløbsprogram havde lavere risiko for at dø under 

indlæggelse i forhold til patienter der ikke indgik.  
Konklusion Patienter som indgår i evidensbaserede pneumonipatientforløb har, større udbytte af plejen i 

forbindelse med indlæggelse end patienter som ikke indgår.  
Evidensniveau/styrke Evidensniveau 2a, evidensstyrke B 
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Titel Information technology from novice to expert: implementation implications 
Forfattere, år, land Courtney, K L; mfl. 2008, USA  
Formål Undersøger, hvordan rammerne for Novice-to-Expert Practice praksis kan belyse de 

udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med implementering af 
informationsteknolog  såsom klinisk beslutningsstøttesystemer. 

Design/metode Review - oversigtsartikel 
Resultat/Konklusion Sygeplejefaglige kliniske beslutningsstøttesystemer  kan forbedre den overordnede 

kvalitet af plejen, når designet til brugergruppen er baseret på en refleksiv 
sygeplejevidenskab.  

Evidensniveau/styrke Evidensniveau IV, evidensstyrke D 
 
Titel Twenty years of implementation research 
Forfattere, år, land Grol, R. and Jones, R. 2000. The Netherlands.  
Formål Beskrive den forskning der foreligger indenfor forskning i implementering.    
Design/metode Review - oversigtsartikel 
Resultat/Konklusion Evidensbaseret praksis bør komplementeres med evidensbaseret kvalitetsforbedring og 

kvalitetsstyring. 
Evidensniveau/styrke Evidensniveau IV, evidensstyrke D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


